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Οι μυθικές φαντασιώσεις του Ντάνιελ Πάουλ Σρέμπερ 

Τέλη του περασμένου αιώνα η νομική σταδιοδρομία ενός πολίτη της Σαξωνίας θα 
έχει απότομο τέλος. Μόλις που είχε διοριστεί πρόεδρος της γερουσίας του Εφετείου 
της Δρέσδης, αρρωσταίνει ο Ντάνιελ Πάουλ Σρέμπερ στην ηλικία των 51 ετών με 
πολύ σοβαρή ψύχωση και παραμένει σε κλινική ψυχιατρική θεραπεία. Τα βιώματά 
του και οι θρησκευτικές απόψεις που προέκυψαν από αυτά, εκδόθηκαν το έτος 1903 

με δική του πρωτοβουλία υπό τον τίτλο: „ Απομνημονεύματα ενός ψυχοπαθούς". 

Από αυτές τις εκτενείς σημειώσεις (1) θα επεξεργαστώ παρακάτω το μυθολογικό 
περιεχόμενο των θρησκευτικών πεποιθήσεων του Σρέμπερ, για να τον καταστήσω 
προσβάσιμο για μια ψυχοαναλυτική ερμηνεία. Εδώ με ενδιαφέρει πρωτίστως η 
σχέση του με την μητέρα του και η συνέπεια αυτής της σχέσης σε ανεπίλυτες 
συγκρούσεις. Γιατί άραγε να μπλέκεται ένας άνδρας, ο οποίος ήταν πιο κοντά στη 
λογική σκέψη, στον ορθολογισμό παρά στο παράλογο σε ένα τέτοιο περίπλοκο 
θρησκευτικό σύστημα; Αφού μάλιστα έλεγε για τον εαυτό του, πως ήταν «μια ήρεμη, 

φιλόδοξη, ξεκάθαρη, σχεδόν νηφάλια φύση, δίχως πάθη, της οποίας το ατομικό 
προίκισμα πήγαινε προς την κατεύθυνση της ψυχρής διανοητικής κριτικής παρά 
προς την δημιουργική δραστηριότητα μιας ελεύθερης σκέψης φαντασίας». (1, 48) 

Ε[αρόλα αυτά παρέμεινε συνδεδεμένος με τις μυθικές φαντασιώσεις για τον Θεό και 
το σόμπαν, όπου όμως δίνει μεγάλο βάρος σε αυτόν τον ίδιο. Πρώτα θέλω να 
εξηγήσω εν συντομία για τι είδος μύθου πρόκειται εδώ. 

Το μυθολογικό στοιχείο στο σύστημα της φαντασίας του πρέπει να το δούμε ως 

προσωπικό μύθο του Σρέμπερ, γιατί εδώ εγώ δεν μπορώ να κατανοήσω κανέναν 

πραγματικό (διαδεδομένο) μύθο με την έννοια μιας συλλογικής άποψης για τον 

κόσμο. Και ακόμη λιγότερο πρόκειται για μένα για υπερβατικές δυνάμεις, οι οποίες - 

όπως αυτός νομίζει - του αποκαλύπτονται εδώ. Σίγουρα όμως πρόκειται εδώ για μια 

υποκειμενική άποψη για το σύμπαν, για την έντονη προσπάθεια, να θέσει την δική 

του εμπειρία της πραγματικότητας σε μία ανώτερη σχέση, όπου ο μυθολογικός 

χαρακτήρας των βιωμάτων του και οι «βασικές απόψεις», που προέκυψαν από αυτά, 

είναι αναμφισβήτητος. 

Λοιπόν θα ήταν για παράδειγμα σχετικά με τον ήλιο έτσι, ,,ώστε θα τον θεωρούσαμε 
άμεσα ή έμμεσα μόνο ως στοιχείο της θεϊκής δημιουργικής βίας που κατευθύνεται 
προς την γη. Ως απόδειξη του ισχυρισμού αυτού προβάλω εδώ προσωρινά μόνο το 
γεγονός, πως ο ήλιος εδώ και χρόνια ... μου μιλάει... ." (1,13) Εδώ πρόκειται για 
«αποτελέσματα ..., στα οποία κατέληξα με βάση τις εντυπώσεις κι εμπειρίες που 
έλαβα σε σχέση με τις πιθανές διαρκείς (σημείωση του συγγραφέα) συνθήκες που 
τίθενται υπό αμφισβήτηση, τη φύση και τις ιδιότητες του Θεού, την αθανασία της 
ψυχής κλπ.". Το ότι δεν ήθελε να αλλάξει το παραμικρό στις βασικές του αυτές 
απόψεις, το κάνει σαφές ήδη στον πρόλογο. 

υΐθ ιπγ1;1ΐ6η1ΐ£ί£ΐ;6η νοΓ8ΐθ11χιη§θη άθδ υειηΐθΐ Ρειηΐ δοΙίΓεβθΓ 

Οθ§θπ Εηάθ άθδ ΙθΙζϊθπ ί^ΙΐΓΐιιιηάθΓΐδ ηίιηιηΐ άίθ ]ηπδΙίδθΕθ ΕάηίΕ&Εη θίηθδ δέΐθΕδίδθΕθη 

ΒϋΓ^θΓδ θίη )ΜΕθδ Εηάθ. ΟθΓ&άθ ζάπι δθηειίδρΓέίδίάθηΙθη άθδ ΟΒθΓΐ&ηάθδ^θΠθΕίθδ ϋΓθδάθη 

θΓη^ηηΙ:, θγ^γ^πΕϊ Όωτίθΐ Ρ&ηΐ ΒθΕγθΕθγ ΐπι ΑΙΙθγ νοη 51 ίεώΐΓθη ωτ θιπθγ δθΕινθΓθη ΡδγθΕοδθ 

ιιηά \νπά ίΐπ Ιεηψθ Ζθίί ίη δίειΙίοηέίΓθΓ ρδγθΕίειίπδθΕθΓ ΒθΕωτάΕπψ ΕΙθίΕθη. δθίηθ ΕιΙθΒηίδδθ 

ιιηά άίθ ά&Γ£Πΐδ ΓθδηΙάθΓθηάθη ΑηδθΕ&ηηη^θη ΓθΚψοδθΓ ΝοίΕπ, ινθϊάθη ίητ ]&Εγθ 1903 ηηίθΓ 

άθΐη Τίίθΐ: „ ΌθηΕννϋΓάψΕθΐΙθη θίηθδ Νθγ νθηΙαάηΕθη" εαιί δθίηθ ΙηίΙώάνθ Είη νθΓοίίθηΐΗθΕί. 

Αιΐδ άίθδθη ηπιίω'ψΓθίθΕθη ΑηίζθίθΕηηη§θη (1) ινθΓάθ ίθΕ ίητ ίο1§θηάθη άθη ΓηγίΕο1ο§ίδθΕθη 

ΟθΕειΕ άθΓ Γθΐψίοδθη νοΓδΙθΠιπψθη ΒθΕΓθΕθΓδ ΕθΓάηδείΓΒθίίθη, ιιτη ίΕη θίηθΓ 

ρδγθΕοάηάΙγΕδθΕθη ΙηΙθΓρΓθί&ϊίοη ζη§£ΐη§ΚθΕ ζιι πι&θΕθη. ϋάΒθί ίηίθΓθδδίθΓΐ ιηίθΕ νοΓΓ£ΐη§ί§ 

άίθ ΒθζίθΕηη§ ζη δθίηθΓ ΜιιΙΙθγ ιιηά άίθ άάΓάηδ θηίδίειηάθηθη ηη§θ1οδίθη ΚοηίΙίΕίθ. Όθηη 

τν^πιηι νθΓδίπθΙά δίθΐι θίη Μ&ηη, άθΓ άθητ Γ&ίίοη&Ιθη ϋθηΤθη ινθίΐ ΜΕθγ δίηηά &1δ άθτη 

ίΓΓ^ΐίοηδΙθη, ίη θίη άθΓείΓί νθΓδθΕ&θΕίθΕθδ Γθΐίψοδθδ 5γδίθΐη? 5εψΙ θγ άοθΕ ϊιΕθγ δίθΕ δθΙΕδΙ, ά&δ 

θγ ,,θίηθ ΓηΕψθ, ΙθίάθηδθΚ&ίϊδΙοδθ, ΡΙείΓ άθηΕθηάθ, ίάδί ηηθΕίθΓηθ Ν&Ειγ \ν&Γ, άθΓθη 

ίηάίνίάχΐθΐΐθ Βθ£&Εηη£ \νθίί γπθΕγ ίη άθΓ ΚίθΕΕπψ ΕηΕΙθΓ νθΓδΙηηάθδΐηέίβψθΓ ΚπΐίΕ Ιεψ, άΐδ ίη 

δθΚορίθΓίδθΚθΓ ΤΕ&Ε^ΕθίΙ θίηθΓ ίτθί \\ω1ίθηάθη ΕίηΕίΙάηη^δΙα&ίΙ." (1;48) ΌθηηοθΕ ΕΚθΕ θγ 

πιγίΕίδθΕθη νοΓδίθΙΕπψθη ϊϊΕθγ ΟοΙΙ ιιηά άίθ \Λ/θ11 νθΓΕειίΐθΙ, ινοΕθί ίΐιπι δθΙΕδί θίηθ §&ηζ 

ΒθδοηάθΓθ ΒθάθηΕπψ ζηΕοηιπιΙ. ΖηηϋθΕδί γποθΕΙθ ίθΕ Ιοιγζ Ιά&Γθη, ιιπι ινθΙθΕθ ΑγΙ νοη 

ΜγΐΕοδ θδ δίθΕ ΕίθΓΕθί Ε&ηάθΐί. 

ϋαδ πιγίΕοΙοψδθΕθ αη δθίηθίη νοΓδίθΠηη§δδγδίθΐη ίδί £θηω.ι §θηοιηπΐθη &1δ Ρπν&ίιηγίΕοδ 

ΒθΕΓθΕθΓδ ειηζηδθΕθη, ινθίΐ ίθΕ ά&πιηίθΓ Εθίηθη θθΕΐθη (ηΒθΓΗθίθΓίθη) ΜγΐΕοδ ΐπι 5ίηηθ θίηθΓ 

ΕοΙΙθΕΐίνθη \Υθ11ειηίί&δδΐιη§ νθΓδΐθΕθ. ΝοθΕ νθθηψθΓ δίηά θδ ίΐπ πιίθΕ Ε&ηδΖθηάθηίθ ΜέίθΕΐθ, 

άίθ - \νίθ θγ πίθίηί - δίθΕ ίΕπι Εϊθγ οίίθηύάΓθη. ΒθΕγ \νοΕ1 Εειηάθΐί θδ δίθΕ Ειθγ &Εθγ ιιπι θίηθ 

ίηάίνίάυθίΐθ \¥θΐΐάηίίάδδηη^, ιιπι ά&δ ΒθππίΕθη, άίθ θψθηθ ΕΓίάΕππψ νοη νλπΕΕθΕΕθίΐ ίη 

θίηοη δίηηδίίίίθηάθη, ΐΐΒθΓ§θθΓάηθίθη ΖηδάππηθηΕωψ ζπ δίθΐΐθη, ινοΒθί άθΓ ιηγίΕοΙοψδθΕθ 

ΟΕ^γ^ΕΙθγ δθίηθΓ ΕΓίθΕηίδδθ πηά άθΓ άεπειηδ §θ\νοηηθη ,,Οπιηά&ηδθΕ^πηη^θη^ 

πηνθΓΕθηηΕ^Γ ίδί. 

5ο λν^Γθ θδ ζ.Β. ΕίηδίθΕάίθΕ άθΓ 5οηηθ δο, ,,ά^β πι&η άίθδθΙΕθ ππΕθΙΕ^γ οάθΓ πηπιίΕθΙΕ&Γ ηυΓ 

3ί 1δ άθη άθΓ ΕΓάθ ζπ^θίνθηάθΐθη Τθίΐ άθΓ δθΕ&ίίθηάθη ννπηάθΓ§θ\ν&1ί ΟοΙΙθδ ειπίζπί&δδθη Ε&Ι. 

ΑΙδ Βθ1θ§ ίϋΓ άίθδθ ΒθΕ&ηρΕιη§ £πΕγθ ίθΕ νοΓΐαυίί§ ηιπ άίθ Ταίδ^θΕθ &η, ά^β άίθ 5οηηθ δθΕ 

ίειΕΓθη ... ιηίί πιπ δρποΕί... ." (1;13) Ο&Εθί Ε^ηάθΐθ θδ δίθΕ απι ,,ΕΓ^θΕηίδδθ ..., ζη άθηθη ίθΕ 

^ηί ΟΓηηά άθΓ νοη ππγ θΐηρί&η^θηθη ΕίηάΓίΐθΕθ ηηά ΕΓίΕΕΓαη^θη ΕίηδίθΕΐΕθΕ άθΓ ίη Ργ&§θ 

Εοπππθηάθη άαηβτηάβη (ΗθΓνοΓΕ. ά. ΑηΙοΓδ) νθΓΕ&ΙΙηίδδθ, άθδ ΙΥθδθηδ ηηά άθΓ ΕψθηδθΕ^ίΙθη 

Οοΐΐθδ, άθΓ υηδΙθΓΕΕθΕΕθίί άθΓ 5θθ1θ ηδ\ν. §θ1^η§ί Είη ... ϋ^δ θγ &η άίθδθη 

,,ΟΓηηά&ηδθΕ^ηηη^θη ηίθΕί ά^δ πιίηάθδίθ ζη ΜηάθΓη" (1;4) Ε&Εθ, πι&θΕΙ θγ άθητ ΕθδθΓ δθΕοη 

ίη άθΓ ΕίηΙθίΕπψ άθηϊΙίθΕ. 
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Για να μπορέσω να αποδώσω τις βασικές απόψεις του Σρέμπερ στο σύνολό τους, θα 
οδηγούσε εδώ πολύ μακριά και γι' αυτό θα περιοριστώ όσο το δυνατόν περισσότερο 
στους όρους και τις ιδέες που με αφορούν. Γιατί στο πλαίσιο αυτής της εργασίας, 

πάνω απ' όλα, πρέπει να διερευνηθεί ο «μύθος του ήλιου» του, ο οποίος, κατά τη 
γνώμη μου, έχει και μητρικές πτυχές εκτός από τον πατρικό συμβολισμό - τον οποίο 
έδειξε ο Φρόυντ (2,178 κ.ε.). Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να δώσω μια πιο λεπτομερή 
περιγραφή των απόψεών του για τη ζωή και το θάνατο, όπως τις έθεσε στο πρώτο 
κεφάλαιο του βιβλίου του. Για να αποκτήσετε όσο το δυνατόν πληρέστερη εικόνα του 
ατόμου Σρέμπερ, θα μιλήσει ο ίδιος για τον εαυτό του στο επόμενο κεφάλαιο. 

Διότι στα πλαίσια αυτής της εργασίας πρέπει πρώτα απ' όλα να διερευνηθεί ο δικός 

του ,,μύθος του ήλιου", ο οποίος, κατά την γνώμη μου, παράλληλα με τον πατρικό 

συμβολισμό - τον οποίο απέδειξε ο Φρόυντ (2;178 ££.) - παρουσιάζει επίσης μητρικές 

πτυχές. Αρχικά θέλω όμως να αναφέρω λεπτομερέστερα τις απόψεις του για την ζωή 

και τον θάνατο, όπως τις παρουσίασε στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του. Για να 

μπορέσετε να πάρετε μια όσο το δυνατόν εκτενέστερη εικόνα του ατόμου Σρέμπερ, 

θα μας μιλήσει ο ίδιος στο επόμενο κεφάλαιο. 

δθίΐΓθΒθΓδ ΟπιηάδηδεΗ&ιιιιη^θη ίη ιΗγθγ ΟθδεκηίΗθίί ινίθάθΓζιψθύθη, ινϋΓάθ Ηιθγ ζιι ινθίΐ 

£ϋ1ΐΓθη, άειΙΐθΓ ιυθγΘθ ΐεΓι ητΐεΚ ητδ^ΙΐθΚδί &ιι£ άίβ £πγ ητΐοΐι Γθΐθν&ηΐθη Βθ£π££θ ιιηά 

νοΓδΙθΠιΐΓψθη ύθδείΐΓ&ηΙςθη. ϋθηη ΐιη Κ&Ηιηθη άίθδθΓ ΑγΒθιΙ δοΐΐ νοΓ &11θπι δθίη 

,,δοηηθηπιγίΐιοδ" ιιηΙθΓδίΐθύΙ ινθΜθη, άθΓ, ητθίηθΓ ΑηδΐθΚΐ ηαοΚ, πθΒθπ άθΓ ν&ίθΓΐίθΙΐθη 

δγιηύοΙίΡ - άίθ ΡΓθΐιά η&θΐψθίνΐθδθη Η&Ι (2;178 ££.) - ηταΙΙθΓΐίοΗθ ΑδρθΡίθ εαιΑνθίδΙ. 

ΖιιΜοΚδΙ ιηοεΚίθ ΐθΗ ΐθάοθΗ δθΐηθ Απδΐθΐιΐθη ίΐύθΓ ά&δ ΓθΒθπ Βζ\ν. άθη Τοά θΡνν&δ 

3ΐΐδ£ϋ1ΐΓΐΐ(:1ΐθΓ \νίθάθΓ£θύθη, \νΐθ θγ δίθ ίιη θΓδΙθη Κ&ρίΐθΐ δθΐηθδ Βιΐθΐΐθδ ά&Γ£θ1θψ: ΗειΙ. υιη θΐη 

ιηο^ΐΐεΐΐδί υΓη£ειη£Γθΐ<:1ΐθδ Βϋά νοη άθΓ ΡθΓδοη ΒθΙΐΓθΒθΓδ ζιι θγΚ^Ιϊθπ, \νΪΓ<1 θγ ίιη η&θΗδΙθη 

Κ&ρίίθΐ δθΙΒδΙ ζιι νλοΓίθ Γοητιηθη. 
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Βασικές απόψεις για τον άνθρωπο, τον Θεό και την 

αιωνιότητα* 

,,Η ανθρώπινη ψυχή εμπεριέχεται στα νεύρα του σώματος, ... στων οποίων τον 

ερεθισμό μέσω εξωτερικών εντυπώσεων βασίζεται όλη η πνευματική ζωή. (1,11) ... 

Όσο ζει ο άνθρωπος, είναι ταυτόχρονα σώμα και ψυχή. Τα νεύρα (η ψυχή του 

ανθρώπου) θρέφονται... από το σώμα και διατηρούνται σε ζωντανή κίνηση. Εάν 

χάσει το σώμα την δύναμη της ζωής, τότε ξεκινά για τα νεύρα η κατάσταση του 

ασυνείδητου, την οποία ονομάζουμε θάνατο και που έχει ήδη προσχηματιστεί κατά 

την διάρκεια του ύπνου. Με αυτό όμως δεν ισχυριζόμαστε πως η ψυχή έχει 

πραγματικά σβήσει... η ψυχή βρίσκεται κατά κάποιον τρόπο σε χειμερία νάρκη ... 

και μπορεί ... να ξυπνήσει αρχίζοντας μια νέα ζωή. 

Ο Θεός είναι ευθύς εξ αρχής μόνο νεύρο ... .Τα νεύρα του Θεού είναι... άπειρα ή 

αιώνια. Έχουν την ιδιότητα, που έχουν και τα ανθρώπινα νεύρα, με μια όμως 

δύναμη υπερβαίνουσα όλες τις ανθρώπινες έννοιες. Έχουν κυρίως την ικανότητα να 

μετατρέπονται σε όλα τα δυνατά πράγματα του δημιουργηθέντος σύμπαντος. Και με 

την ιδιότητά τους αυτή ονομάζονται ακτίνες. Και εδώ έγκειται η ύπαρξη της θεϊκής 

δημιουργίας. (1,12) 

* Οι εμφάσεις στο κείμενο που αναφέρεται εδώ είναι ταυτόσημες με το αρχικό κείμενο. Τις παραγράφους τις 

άλλαξα σύμφωνα με την κρίση μου, έτσι ενδέχεται να αποκλίνουν από τις παραγράφους της αρχικής έκδοσης. Οι 

επισημάνσεις μου είναι ιδιαίτερα σημειωμένες. 
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Οπιηάδπδοίι&ιιιιη^θη νοη Μθηδοΐι, ΟοΙΙ ιιηά άθΓ ΕινψΕθΐΐ* 

,,Όίθ τηθηδείιΐκιΐΐθ 5θθ1θ ίδί ίη άθη ΝθΓνθη άθδ ΚοΓρθΓδ θηίΒειΙίθη, ... &ιιί άθΓθη ΕΐΎθ^ύοίΓΕθίΙ: 

άιικΤί έίιιβθΓθ ΕίηάπίθΤθ άεΐδ ^θδωηίθ §θίδίί§θ Εθύθη ύθπιΗί. (1;11) ... δοΐ&ιψθ άθΓ ΜθΠδοΕ 

Ιθύί, ίδί άθΓ δθΐύθ ΚοΓρθΓ ιιηά 5θθ1θ ζιψΙθίθΚ; άίθ ΝθΓνθη (άίθ 8θθ1θ άθδ ΜθηδθΒθη) ννθΓάθη 

νοιη ΚοΓρθΓ ... θΓηέΠτΓί ιιηά ίη ΙθύθηάψθΓ Βθννθ§ιιη§ θΓΚειΙίθη. ΥθγΙιθγΙ: άθΓ ΚοΓρθΓ δθίηθ 

Εθύθηδίατιίί, δο ίπίί ίίΐΓ άίθ ΝθΓνθη άθΓ Ζιΐδίωτά άθΓ ΒθίνιιβίΙοδψΤθίί θίη, άθη τνή Τοά 

ηθηηθη ιιηά άθΓ δθΚοη ίπι δθΚΙειί νοΓ§θΗ1άθί ίδί. Ό&ιηίί ίδί ΐθάοθύ. ηίθΗί £θδεψί, άειδ άίθ 5θθ1θ 

ννίΓΚΙίθΤι θΓίοδθύθη δθί;... άίθ 5θθ1θ πιείθίτί ηιΐΓ δοζιΐδοψθη θίηθη λνίηίθΓδθΙιΙειί άιΐΓθΚ ... ιιηά 

Εωτη ... ζιι ηθΐΐθΐη Εθύθη θηνθθΕί ινθΓάθη. 

Οοίί ίδί νοη νοΓηΙΐθΓθίη ηαΓ ΝθΓν .... ϋίθ ΟοίίθδηθΓνθη δίηά ... αηθηάΙκΤι οάθΓ θ\νί§. δίθ 

Βθδίίζθη άίθ ΕψθηδθΚ^ίί, άίθ άθη ΓηθηδθΙιΙίθΚθη ΝθΓνθη ίηηθίνοΐιηθη, ίη θίηθΓ &11θ 

ηίθηδθΐιΐίθΐΐθη Βθ§πίίθ ίίύθΓδΙθψθηάθη ΡοΙθηζ. 5ίθ Εειύθη η&ιηθηΐΙίθΕ άίθ ΡέΟιψΕθίί δίθΐι 

ιπηζιΐδθίζθη ίη &11θ ιηδ§1ίθΕθη Όίη§θ άθΓ θΓδθΚειίίθηθη \Υθ1ί; ίη άίθδθΓ ΡιιηΕίίοη Εθίβθη δίθ 

δίΓ&ΚΙθη; ΕίθΓΐη Ιίθψ ά&δ ΙΥθδθη άθδ ^οΙΙΙίθΕθη ΒθΕ&ίίθηδ. (1;12) 

* υΐθ Ηοΐ'νοΓύούυηςοη ίπι Ιιϊθγ ζϊύθΓΐθη ΤθχΙ δίηά πιϊΐ άθΐη Οη^ίπβΐΐοχΐ ίάοπΗδεύ. Όϊθ ΑύδΜΙζθ Ιιβύο ίεΤι ηδεύ θΐ§θηθΐη Επηθδδθη 

νθΓδηάθΓΐ, άεάΐθΓ Εδηηθη δίθ νοη άθηοη άθΓ ιΐΓδρπΐη§1ϊί±ΐθη Γ3δδΐιη§ ώόινθϊεΐίθη. ΗθΓνοιΕίθύιπψθη νοη πιϊγ δίηά θχΙτ3 

§θΕθηηζθΐε1ιηθΙ. 
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Μια τακτική επικοινωνία του Θεού με τις ανθρώπινες ψυχές λάμβανε χώρα 

σύμφωνα με την συμπαντική τάξη μόνο μετά τον θάνατο. Ο Θεός μπορούσε να 

πλησιάζει τα πτώματα χωρίς κίνδυνο, για να αποτραβήξει τα νεύρα τους από το 

σώμα ... με την βοήθεια της δύναμης των ακτινών - και να τα προσελκύσει προς τον 

εαυτό του κι έτσι να τα αναστήσει σε μια νέα ουράνια ζωή .... Η νέα ζωή στον άλλο 

κόσμο είναι η μακαριότητα .... Ωστόσο αυτό δεν θα μπορούσε να έχει συμβεί δίχως 

την προηγούμενη παρατήρηση και την κάθαρση των ανθρώπινων νεύρων, η οποία 

ανάλογα με την φύση των ανθρώπινων ψυχών και ανάλογα με την διάθεση και 

ορισμένα ενδιάμεσα στάδια προετοιμασίας, απαιτούσε περισσότερο ή λιγότερο 

χρόνο. Για τον Θεό ... - χρησίμευαν μόνο καθαρά ανθρώπινα νεύρα, γιατί αυτός 

ήταν ο προκαθορισμός τους, δηλαδή να ενταχθούν τα ίδια στον Θεό και τελικά να 

γίνουν τα ίδια κατά κάποιον τρόπο ,,τα προαύλια του ουρανού". Εντελώς χωρίς την 

προηγούμενη εξήγηση των νεύρων δεν θα μπορέσει ποτέ να εξελιχθεί έτσι, γιατί είναι 

δύσκολο να βρεθεί ένας άνθρωπος, ο οποίος να είναι πλήρως ελεύθερος αμαρτιών, 

του οποίου δηλαδή τα νεύρα να μην έχουν κάποτε στις προηγούμενές του ζωές 

μολυνθεί από ανήθικη συμπεριφορά. ... Φαίνεται λοιπόν πως η διαδικασία 

διασαφήνισης υπήρξε συνδεδεμένη με μια επίδοση που μετέδιδε στις ψυχές την 

αίσθηση της νωθρότητας ..., που ήταν απαραίτητη, για να τις οδηγήσει σιγά-σιγά 

στην κάθαρση. (1,14) 

Οι ψυχές ... μάθαιναν κατά την διάρκεια της κάθαρσης την γλώσσα που μιλούσε ο 

ίδιος ο Θεός, την ονομαζόμενη „ βασική γλώσσα", μια κάπως πεπαλαιωμένη μορφή 

της γερμανικής γλώσσας, όμως παρόλα αυτά μιας πολύ δυνατής γλώσσας, η οποία 

χαρακτηριζόταν κυριολεκτικά από τον πλούτο σε ευφημισμούς (όπως π.χ. αμοιβή 

για την αντίστροφη ερμηνεία της ποινής ... κλπ. Ο Θεός ο ίδιος ονομαζόταν „αυτός 

που είναι και θα είναι" - μεταγραφή της αιωνιότητας - και προσφωνούτο ,,με πιστή 

υπακοή στην αιώνια αυτού μεγαλειότητα.) (1,16) 

Οι ψυχές εκείνες, οι οποίες καθαρίστηκαν πλήρως μέσω της διαδικασίας της 

κάθαρσης ανέβηκαν στον ουρανό και έφτασαν έτσι στην μακαριότητα. Η 

μακαριότητα υφίστατο σε μια κατάσταση ατέλειωτης απόλαυσης συνδεδεμένης με 

την αντίληψη του Θεού. ... Για τις ψυχές σημαίνει η συνεχής απόλαυση... την ύψιστη 

ευτυχία. (1,18) 

Είπ Γ6£6ΐητ&βί£θΓ ΥθγΓθΗγ Οοΐίθδ πιΐΐ ΜθηδθΗθηδθθΙθη ί&ηά πεκζΗ άθΓ \Υθ11:οΓάηηη§ θΓδί ηειείί 

άθεη Τοάθ δίηίί:. Όθη ΕθκΤίθη Εοηηίθ δίθΐι ΟοΙΙ οΕπθ ΟθΜιγ ηέΐΙΐθΓη, ιπη ϊΙιγθ Νθενθη ... 

νθπηίίΐθΐδ άθΓ δΐΓ^ΕΙθηΓΓ^ίί &ηδ άθεη ΚδερθΓ Ηθεαηδ- ηηά ζη δίεΚ 1ΐθΓ3ηίζηζίθ1ΐθη ηηά δίθ 

άεηηίί ζιι ηθηθίη ΜηπηΙίδθΚθη ΕθΒθη ζη θηνθθΡθη .... ϋ&δ ηεηθ ]θηδθί1:ί§θ ΕθΒθη ίδί άίθ 

δθθΙψΕθίΐ.... ΑΙΙθεάήψδ Εοηηίθ άίθδ ηίθΗί οΗπθ νοε^έιη^ψθ δίθΗΐηη^ ηηά Εέίηίθπηψ άθΓ 

ΜθηδεΕθηπθΓνθπ £θδ(άΐθ1ΐθη, άίθ )θ ηεκιΐί άθΓ ΒθδθΗειίίθηΙΐθίΙ άθΓ ΜθηδθΗθηδθθΙθη Ιοϊγζθγθγ 

οάθε 1Μπ§θγ6γ ΖθίΙ ηηά η&θΚ Βθίίηάθη ηοθΗ £θ\νίδδθΓ Μίάθΐδίηίθη &1δ νοΓύθΓθίΙτπψ Βθάηείίθ. 

ΡηΓ Οοίί ...- ινεΐΓθη ηηΓ γθιπθ ΜθηδθΚθηηθΓνθη ζη ^θΒεειηθΙΐθη, ινθίΐ θδ ϊΒγθ Βθδίίιηιηηη§ ινειε, 

Οοίί δθΐύδί εηψθ^ΙίθάθΓί ζη ινθεάθη ηηά δθΜίθβΙίθΙι ειΐδ ,,νοείιοίθ άθδ Ηίηηηθίδ" 

§θ\νίδδθΓπιαβθη Βθδΐηηάίθίΐθ Οοίΐθδ δθΙΒδΐ ζη ινθεάθη. Ο&ηζ οΒηθ νοε^&η^ψθ ΕέίηίθΓηη^ άθΓ 

ΝθΓνεη ινίεά θδ Εηηιη ίθΐηείΐδ εώ^θΐΐθη, ά& δθίνννθΓΐίθΗ θΐη ΜθηδθΚ ζη ίίηάθη δθίη ινίεά, άθΓ 

§ζηζ νοη 5ηηάθ ίεθί \ν&Γθ, άθδδθη ΝθΓνθη ηίθΚί ειΐδο ίε^θηά θΐηηι&Ι ίη δθίηθίη νθΓ§ειη£θηθη 

ΕθΒθη άηΓθύ ηηδίίίΙίθΕθδ νθεΐιειίΐθη νθεηηΓθίηίψ: ινοεάθη \ν&Γθη. ... Εδ δθΗθίηί, ά&β άείδ 

Ε&ηίθπιη^δνθΓίώΙΐΓθη ητΤ ίε^θηά θίηθΓ ίίίε άίθ δθθΐθη ά&δ ΟθίηΕΙ άθΓ Εΐηΐηδί θΓΖθη^θηάθη 

ΑΓύθίίδΙθίδίηη^ ... νθεύηηάθη ινειε, άθδδθη θδ Βθάηείίθ, ηηι δίθ ηεκζΐι ηηά ηείθΐι άθΓ Κθίηί§ηη§ 

ζηζηίηΙΐΓθη. (1;14) 

Όίθ ... δθθΐθη ΙθΓηίθη ινέίΙΐΓθηά άθΓ Κθίηψηη^ άίθ νοη Οοά δθΐύδί ^θδρεοθΐίθηθ δρεείθΐΐθ, άίθ 

δο§θη&ηηίθ ,,ΟπιηάδρΓεκζΗθ", θίη θίννεΐδ δΙίθΓίτίηιΙίθΕθδ, ειύθΓ ίπηηθΓΐιίη Ιαηίίνοΐΐθδ ϋθηίδθΗ, 

ά^δ δίθΚ η^ηίθηΐΐίθΐι άηεθίι θίηθη §τοβθη ΚθίθΕίηϊη 3η ΕηρΗθηιίδΓηθη ^ηδΖθίθΗηθίθ (δο ζ.Β. 

ΕοΚη ίη άθΓ §θεειάθ ηπψθΕθΙηΙθη Βθάθηΐηη§ ίηε δίεειίθ ... η.δ.ιν. Οοΐΐ δθΙΒδί Είθβ 

,,ΓηθΕδίθΕάίθΙι άθδδθη άθΓ ίδί ηηά δθίη ινίεά" - ΕίΓηδθΙΐΓθίΒηη^ άθΓ ΕινψΕθίΙ: - ηηά ινηεάθ πιίΐ 

,,Ετν. Μψθδίέίί ίΓθη^θΚοΓδ^ΓηθΓ" εηψθΓθάθί.) (1;16) 

ϋίθ άηεθίι άθη ΕέΐηίθπηψδρΓΟΖθδδ νοΙΙΕοΓηηΐθη §θΓθίηί§ίθη δθθΐθη δίίθ§θη ζηητ ΗίηίΓηθΙ 

θΓηροΓ ηηά §θ1&η§1;θη άειάηΓθΙι ζηΓ 5θ1ί§Εθίί. ϋίθ 5θ1ί§Εθίί Βθδΐηηά ίη θίηθίη Ζηδΐαηάθ 

ηηηηΐθΓΒΓΟθΙίθηθη Οθηίθβθηδ, νθΓΒηηάθη πιίΐ άθΓ ΑηδθΕ&ηηη§ ΟοΙΙθδ. ... ΡηΓ δθθΐθη 

Βθάθηίθί θΒθη ά^δ ίοΓΡννΜΐΐΓθηάθ 5θΚ\νθ1§θη ίπι Οθηηδδθ ... ά&δ ΕοθΕδίθ ΟΙίίθΕ. (1;18) 

ϋδθΓ άθη ,,νοΓΚοίθη άθδ ΗίηίΓηθΙδ δθίνννθΒΐθ Οοά δθΙΒδί, άθεη ίητ Οθ^θηδ^ίζ ζη άίθδθη 

,,νοΓάθΓθη ΟοάθδΓθίθΕθη" ειηθΕ άίθ ΒθζθίθΕηηη^ άθΓ ,,ΕίηΐθΓθη ΟοάθδΓθίθΚθ" §θ§θΒθη 

ινηΓάθ. ϋίθ ΚίηΙθΓθη ΟοΙΙθδΓθίθΕθ ηηΐθά&^θη (ηηά ηηΐθΓΐίθ^θη ηοοΕ ]θΙζΐ) θίηθΓ 

θί^θηΙίίΓηΙίθΕθη Ζ\νθίίθί1ηη§, η&θΕ άθΓ θίη ηίθάθΓθΓ Οοά (Απηι^η) ηηά θίη οΒθγθγ Οοΐί 

(ΟΓΓηηζά) ηηίθΓδθΗίθάθη ινηΓάθ. (1;19) 

Υπεράνω των ,,προαυλίων του ουρανού αιωρείται ο Θεός ο ίδιος, στον οποίο 

αποδίδεται εν αντιθέσει με αυτά τα ,,πρώτης σειράς θεϊκά βασίλεια" επίσης ο 

χαρακτηρισμός των ,,πίσω σειράς θεϊκών βασιλείων". Τα πίσω θεϊκά βασίλεια 

υπόκειντο (και υπόκεινται ακόμη και τώρα) σε έναν περίεργο διαχωρισμό, σύμφωνα 

με τον οποίο υπήρχε η διαφοροποίηση σε έναν κατώτερο Θεό (Αριμάν) και έναν 

ανώτερο Θεό (Ορμούζντ). (1,19) 
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„Ηπαγκόσμια ή συμπαντική τάξη" είναι η νομική αναλογία, η οποία παρατέθηκε μέσω 

της ύπαρξης και των ιδιοτήτων του Θεού, και μάλιστα μεταξύ του Θεού και της δημιουργίας 

του. Ο Θεός δεν μπορεί να ολοκληρώσει ό,τι αντιτίθεται στις ιδιότητες και τις 

δυνάμεις του σε σχέση με την ανθρωπότητα ή - στην δική μου περίπτωση - με έναν 

ξεχωριστό άνθρωπο που δημιούργησε ιδιαίτερη σχέση μαζί του. Ο Θεός, του οποίου 

η δύναμη ακτινοβολίας είναι από την φύση της εποικοδομητική και δημιουργική, 

αφότου εφάρμοσε απέναντι μου κάτω από δύσκολες συνθήκες μια πολιτική που 

αποσκοπούσε μόνο στην καταστροφή της σωματικής ακεραιότητας και της 

νοημοσύνης, αντιτάχθηκε στον ίδιο του τον εαυτό (1,47, υποσημ. 35) 

„ν\ΙεΙίοτάηηη%" ΐδί ά&δ £θδ6ίζιηέίβί£θ νθΓΚ&ΙΙπίδ, ινθΙτΗθδ, αΐδ είη άιιτεΐι άαδ λΝεδεη ιιηά άίε 
Εί^εηδεΙιαβεη Οοίίεδ νοη δεΐύδί βεβεδεηε5, ζιιήδεΗεη Οοίί ιιηά άεν νοη ϊίιηι ίηδ Εεδεη ξετη/εηεη 
δεΗόρβιη% ύεδΐεΐιΐ. Οοίί Ε&ηη ά&δ]θηΐ£θ ηίεΐιΐ νοίΐύπη^θη, \ν&δ δθΐηθη Εί^θηδτΚ&ίίθη ιιηά 

Κτ&ίΐθη ίηι νεάιέίΐίχιΐδ ζιιγ ΜθΠδτΚΙΐθϋ: οάθΓ - ΐη πίθΐηθίη Ρώΐθ - ζιι θϊπθπι θΐηζθΐηθη ΐη 

ύθδοηάθΓθ ΒθζίθΚιιη^θη ζιι ίΐιιη §θίΓθΐθηθη ΜθηδοΗθη τνΐάθΓδρήοΙιί. Ιηάθΐη Οοίί, άθδδθη 

δίΓειΙιΙθηΕΓώϊ ϊΙιγθγ Ν&Ιπγ ηεκάι θϊπθ ειιιίύαιωηάθ ιιηά δτύ^ίίθηάθ ΐδί, ητή £θ£θηϋύθΓ ιιηίθΓ 

Γθ£θ1ινΐάπ£θη υητδί&ηάθη θϊπθ Ιδάί^ΐΐτΐι &η£ Ζ6Γδίοπιη§ άθΓ ΡδΓρθΓΐΐτΙΐθη Ιηίθ^πίέιί ιιηά άθδ 

νθΓδίαηάθδ ^θποΐιίθΐθ Ροΐΐάΐς νθΓδίκζΗί ΙοΆί, ΐδί θγ ητΐί δΐτΚ δθΐύδί ΐη ννίάθΓδρπκάι ^θίτθίθη. 

(1;47, Ριιβη. 35) 
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Ψυχή, ακτίνες και ο ήλιος 

Την απόδοση έμφασης στα στοιχεία της ψυχής των ακτινών και του ήλιου την θεωρώ 

σωστή, γιατί για μένα είναι από πολλές απόψεις κεντρικής σημασίας. Από την μια 

πλευρά στη σχέση μεταξύ τους, στη συνέχεια στη σχέση τους με το «Θεό» και 

περαιτέρω στη σχέση τους με τον Σρέμπερ. Το ιδιαίτερό μου ενδιαφέρον απευθύνεται 

και πάλι στον ήλιο. 

Αφού ένας άνθρωπος πεθάνει, σύμφωνα με την άποψη του Σρέμπερ τα νεύρα του 

εισέρχονται σε μια κατάσταση απώλειας της συνείδησης και των αισθήσεων. Στα 

νεύρα εμπεριέχεται η ψυχή του ανθρώπου αυτού. Η ψυχή και τα νεύρα πρέπει 

λοιπόν να θεωρηθούν συνώνυμα, με την διαφορά όμως πως η ψυχή συνενώνει κατά 

κάποιο τρόπο την πλειοψηφία των νεύρων. Αφού ακολουθήσει η ,,κάθαρση" (βλ. 

παραπάνω), έχουμε πλέον τα καθαρά νεύρα ή μια ψυχή, η οποία είναι τώρα έτοιμη, 

να ενταχθεί στο ,,πρώτο βασίλειο" του Θεού. Μέσω της (εσωτερικής) φωνής που του 

μιλάει, ο Σρέμπερ μαθαίνει πως: Ο προορισμός όλων των ψυχών ήταν τελικά 

περισσότερο, συγχωνευμένες με άλλες ψυχές, να ανέβουν σε υψηλότερα επίπεδα και 

έτσι να αισθάνονται πλέον ως συστατικά στοιχεία του Θεού („προαύλια του 

ουρανού"). Αυτό δεν σημαίνει λοιπόν μια καταστροφή - με τον τρόπο αυτό δόθηκε 

στην ψυχή η αιώνια συνέχεια- αλλά μόνο μια συνέχιση της ζωής με άλλη συνείδηση. 

(1,18) ,,Με αυτόν τον τρόπο έκανε" εκείνος ,,την γνωριμία με τις ακτίνες, οι οποίες" 

του παρουσιάστηκαν ,,ως ακτίνες - δηλ. ως συμπλέγματα υψηλότερου επιπέδου 

ανθρώπινων ψυχών ..." (1,19). Σύμφωνα με αυτό οι ακτίνες είναι μονάδες, οι 

οποίες με την σειρά τους υφίστανται από μεγάλο αριθμό ψυχών (ή νεύρων). Για 

παράδειγμα μπορεί να είναι λαοί από παλιούς καιρούς, κατά τους οποίους - σε 

μορφή ακτινών - είχε συνενωθεί ένας τεράστιος αριθμός γενεών ψυχών ανάλογα με 

την θρησκεία τους. (βλ. αυτόθι) 

Ο Σρέμπερ κατανοείται ο ίδιος ως άνθρωπος, ,,ο οποίος εισήλθε στα θεϊκά νεύρα 

(ακτίνες) σε μια επικοινωνία που δεν μπορεί πλέον να διακοπεί." (1,36) Τώρα για το 

πώς έφτασε μέχρι εδώ, δεν θέλω να ασχοληθώ περισσότερο. Εδώ μου φαίνεται 

προπάντων σημαντικό, πως ,,η σχέση του με τις θεϊκές ακτίνες ... έχουν γίνει άλυτες" 

(1,101), και έτσι μεταξύ άλλων το σύστημα της ,,συμπαντικής τάξης" κατέληξε στο να 

αμφιταλαντεύεται. Γιατί ένα τέτοιο 'παράρτημα νεύρων' δεν επιτρέπεται να γίνει 

,,κανόνας, γιατί... τα νεύρα των εν ζωή ανθρώπων κατέχουν κυριολεκτικά - στην 

κατάσταση μιας υψηλού βαθμού διέγερσης - μια τόσο μεγάλη έλξη στα θεϊκά νεύρα, 

ώστε ο Θεός δεν θα μπορούσε πλέον να αποσπασθεί από αυτά, δηλαδή θα 

απειλούταν η δική του ύπαρξη." Στους νεκρούς είναι διαφορετικά. ,,Τα πτώματα 

μπορεί ο Θεός να τα πλησιάσει δίχως κίνδυνο, για να βγάλει τα νεύρα τους ... 

δεθίθ, δίτεΜεη ιιηά άΐθ δοηηε 

Είηθ ΗθΓεαίδδίθΠιΐΓψ άθΓ Είθΐηθηΐθ 5θθ1θ, δΐΓ^ΕΙθη ηηά δοηηθ Εειίΐθ ΐτΤι ίηΓ εηψθΐηθδδθη, ινθίΐ 

δίθ ίηΓ ητκΤι ίη πίθΙΐΓίεκζΙΐθΓ ΗίηδίθΚΐ νοη ζθπϊΓοιΙθγ Βθάθηΐηη§ δίηά. Ζιπη θίηθη ίη ιΙιγθγ 

Βθζίθΐηπψ ζηθίηειηάθΓ, άειηη ίη Βιγθγ ΒθζίθΗηη§ ζη ,,Οοίΐ" ηηά άθδ ινθίΐθΓθη ίη ιΙιγθγ 

Βθζίθίτιπψ ζιι 5θ1ιγθΒθγ. Μθίη ΒθδοηάθΓθδ ΙηΐθΓθδδθ §ί1ΐ άεώθί ινίθάθππη άθΓ δοηηθ. 

Νοκίιάθΐη θίη ΜθηδθΗ £θδΐθΓύθη ίδΐ, ινθΓάθη η&εΐι 5<ζ1ΐΓθ6θΓδ Αηίώδδηη^ άθδδθη ΝθΓνθη ίη 

θίηθη Ζηδΐειηά άθΓ ΒθίνηβΐΙοδψΕθίΐ νθΓδθίζΙ. Ιη άθη ΝθΓνθη ίδΐ άθδδθη ΒθθΙθ θηΐύειίΐθη. ΕθθΙθ 

ηηά ΝθΓνθη δίηά &1δθ δγηοηγπι ζη ΒθΐΓ&θΙιΐθη ιηίΐ άθπι υηίθΓδθΙιίθά, ά^δ άΐθ θίηθ 5θθ1θ άίθ 

νίθίζ&ΐιΐ νοη ΝθΓνθη δοζηδεψθη νθΓθίηψΐ. ΝεκΤιάθΐη άίθ ,,Κθίηίψπψ" (δ.ο.) θΓίο1§ΐ ίδΐ, ΕειΒθη 

ινίΓ θδ άωτη πιίΐ Γθίηθη ΝθΓνθη οάθΓ θίηθΓ 5θθ1θ ζη Ιηη, άίθ ηηη Βθγθιϊ δίηά / ίδΐ, ίη ά&δ 

,,νοΓάθΓθ ΚθίθΗ" Οοΐΐθδ &ηί§θηοΓητηθη ζη ννθΓάθη. ΟηπΤι άίθ ηηίΐ ϋιηι Γθάθηάθη (ίηηθΓθη) 

δΙίηίΓηθη θάηΙΐΓΐ ΒθΚγθΒθγ: νίθΙηίθΙΐΓ νν&Γ θδ άίθ Βθδΐίηητηηψ &11θγ δθθΐθη δθΜίθβΙίθΗ, 

νθΓδθΗηιοΙζθη ιηίΐ αηάθΓθη δθθΐθη, ίη ΒδΗθΓθη ΕίηΗθίΐθη ειηίζη^θΕθη ηηά δίθΤι άειητίΐ ηηΓ ηοείι 

^1δ Βθδΐ^ηάΐθίΐθ Οοΐΐθδ (,,νοάιοίθ άθδ Ηίπιηΐθΐδ") ζη ίηΚΙθη. ϋίθδ Βθάθηΐθΐ ειΐδο ηίθΗΐ θίηθη 

θψθηάίθΐΐθη υηίθΓ§αη§ - ΐηεο/ετη \ν&Γ άθΓ 5θθ1θ θίηθ θ\νψθ ΡοΓΐάωΐθΓ ΒθδθΒίθάθη - δοηάθΓη 

ηηΓ θίη ΡοΓΐΙθΒθη ηιίΐ ειηάθΓθΐη Βθ\νηβΐδθίη. (1;18) ,,Ιη άίθδθΓ ΙΥθίδθ Κ^Βθ" θγ ,,άίθ 

ΒθΕαηηΙδθΒώΙ ιηίί 5ΐΓ&Ε1θη ^θηταοΚΐ, άίθ" ίίπη ,,ειίδ δΐώιΐθη - ά.Η. ζη ΚδΙίθΓθη ΕίηΚθίίθη 

θΓΐιοΒθηθ ΟοιηρΙθΧθ δθθΙψθΓ ΜθηδθΒθηδθθΙθη ..." (1;19) £θη&ηηΐ ινηΓάθη. ϋθΓπη^θΙι δίηά 

δίΓ^ΙιΙθη ΕίηΚθίίθη, άίθ ινίθάθππη ηΐδ θίηθΓ νίθίζώιΐ νοη δθθΐθη (Βζ\ν. ΝθΓνθη) ΒθδΐθΗθη. 

Βθίδρίθΐδίνθίδθ Εδηηθη θδ νδΙΡθΓ ηΐδ 1&η§δΐ νθΓ^ωψθηθη Ζθϋθη δθίη, Βθί άθηθη - ίη Ρογπι 

νοη δΐΓεώΙθη - θίηθ θηοΓπΐθ νίθίζώιΐ νοη δθθΙθη^θηθΓ&Ιίοηθη ΕιίηδίθΤιΐΙίθΙι ιΙιγθγ 

ΚθΙψίοηδζη^θΒδΓψΕθίΐ νθΓθίηψΐ ινηΓάθη. (δ. θΒθηάει) 

5θ1ιγθΒθγ νθΓδΙθΕΐ δίθΤι δθΙΒδί 3.1δ θίηθη ΜθηδθΕθη, ,,άθΓ ζη ^δΙΙΙίθΚθη ΝθΓνθη (δΐΓάΚΙθη) ίη 

θίηθη ηίθΗΐ πιθΙιγ &ηίζηΒθΒθηάθη ΥθγΕθΒγ £θΐΓθΐθη ίδΐ." (1;36) \Υίθ θγ άειζη ^θΕοππηθη ίδΐ, 

ά^Γ^ηί ηιδθΐιΐθ ίθΤι Ιπθγ ηίθΐιΐ ηέϋΐθΓ θπψθΒθη. \Υίθ1ιΐί§ θΓδθΙΐθίηΐ γπϊγ Τιϊθγ νοΓ δΐΐθπι, ά&β δθίηθ 

,,ΒθζίθΒηη^ ζη ^δΐΐΙίθΒθη δΐτεώΐθη ... ηηΐδδΐίθΐι §θ\νοΓάθη" (1;101), ηηά η.ει. άαΙΐθΓ 3\χό\ ά^δ 

δγδΐθηι ,,ΙΥθΙΐοΓάηηη^" θΓΐΐθΒΙίθΒ ίηδ ϊΥ^ηΕθη §θΓ&ΐθη ίδΐ. ϋθηη ,,ζηΓ Κθ§θ1 άηΓίΐθ θίη δοΙθΙΐθΓ 

νΝθτνθηειη1ιείη§ν ηίθΚΐ ινθΓάθη, ινθίΐ... άίθ ΝθΓνθη Ιεΐοεηάετ ΜθηδθΚθη ηειιηθηΐΐίθΐι ίπι 

Ζηδίαηάθ εΐηετ Ηοείψταάψεη Εηεξίιηξ θίηθ άθΓείΓίψθ ΑηζίθΒηη^δΕΓ^ίΐ 3\ιί άίθ ΟοΐΐθδηθΓνθη 

Βθδίΐζθη, ά&δ Οοΐΐ ηίθΐιΐ ινίθάθΓ νοη ίΚηθη Β&ΐΐθ ΙοδΕοπηηθη Εδηηθη, ώδο ίη δθίηθΓ θί^θηθη 

Εχίδΐθηζ ΒθάΓοΙιΐ §θ\νθδθη \νέΐΓθ." Βθί άθη νθΓδΐοΓύθηθη νθΓΐιδΙΐ θδ δίθΐι &ηάθΓδ. ,,Όθη Εεΐάιεη 

Εοηηΐθ δίθΗ Οοΐΐ οΒηθ Οθϊ&Ιιγ η&ΚθΓη, ηηι ιΙιγθ ΝθΓνθη ... 
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από το σώμα με την βοήθεια της δύναμης των ακτινών- και να τα τραβήξει κοντά του 

και έτσι να τα εμπνεύσει σε μια νέα ουράνια ζωή ... ." Σχετικά με το φαινόμενο της 

„δύναμης της έλξης" υπάρχει ως συμπλήρωμα του προηγούμενου παραθέματος το 

εξής σχόλιο: ,,Η ιδέα της δύναμης της έλξης, η οποία δρα από μια τόσο φοβερά μεγάλη 

απόσταση, θα έπρεπε..., εάν δηλαδή εδώ σκεφτόμασταν τις δυνάμεις της φύσης που 

μας είναι γνωστές και έχουν μηχανική επίδραση, να μας φαινόταν τουλάχιστον 

αφηρημένη. Ταυτόχρονα η επίδραση της δύναμης της έλξης είναι για μένα ως 

γεγονός πλήρως αναμφισβήτητο. Κατά κάποιο τρόπο γίνεται κατανοητή και πιο 

κοντά στην ανθρώπινη σκέψη η εμφάνιση, εάν κάποιος σκεφτεί, πως οι ακτίνες είναι 

ζωντανές υπάρξεις και πως εκ τούτου ... δεν πρόκειται για καθαρά μηχανικά δρούσα 

δύναμη, αλλά για κάτι παρόμοιο με ψυχολογικά κύρια ελατήρια: Ελκυστικό" είναι και 

για τις ακτίνες αυτό που ενδιαφέρει." (1,14) 

Βασικά θα ήταν λογικό, οι ακτίνες αυτές να ξεκινάνε από τον ήλιο, γιατί: „Μεταξύ 

του Θεού και του έναστρου ουρανού υφίσταται μια στενή σχέση", όπως ισχυρίζεται 

αρχικά ο Σρέμπερ σε γενικές γραμμές. Η ,,ύπαρξη ενός ζωντανού Θεού" είναι εδώ 

αναμφισβήτητη. Μόνο τι είδους είναι αυτή η „στενή σχέση", εδώ υφίσταται γι' αυτόν 

μεγάλη ανασφάλεια. Ούτε τα τοπικά δεδομένα ούτε οι πραγματικές σχέσεις του είναι 

σαφείς. ,,Δεν τολμώ να αποφασίσω, εάν μπορεί να πει κανείς, πως ο Θεός και ο 

έναστρος κόσμος είναι ένα και το αυτό, ή πρέπει να φανταστεί κανείς το σύνολο των 

θεϊκών νεύρων ως κάτι που βρίσκεται υπεράνω και πίσω από τα άστρα και έτσι είναι 

τα άστρα και ιδιαίετρα ο ήλιος μας σαν σταθμοί, στους οποίους η δημιουργική 

δύναμη του Θεού πορεύεται προς την γη μας .... Επίσης δειλά τολμώ να πω, πως και 

τα άστρα τα ίδια (απλανείς αστέρες, πλανήτες κλπ.) έχουν δημιουργηθεί από τον 

Θεό, ή πως η θεϊκή δημιουργία αναφέρεται μόνο στον οργανικό κόσμο ... ." (1,12) 

Όμως υποστηρίζει επίμονα την άποψη, πως ήλιος ,,δεν είναι ο ίδιος ένα ζωντανό ή 

ορατό ον". Πιο πολύ θα ήταν ,,το φως που προέρχεται από αυτόν ... μόνο το μέσο", 

με το οποίο ο Θεός μπορεί να παρακολουθήσει τα δρώμενα επί της γης και έτσι και 

όλα που αφορούν το άτομό του. (1,221) Αυτό ήταν σε πρωτύτερους καιρούς, στους 

οποίους όλα λειτουργούσαν ,,σύμφωνα με την παγκόσμια, συμπαντική τάξη", 

δευτερευόντως όμως, επειδή ,,ο Θεός ασχολείτο γενικά μόνος του με το από αυτόν 

δημιουργηθέν σύμπαν (οργανικό, δική μου παράθεση) και φρόντιζε μόνο με την 

συνέχιση της ηλιακής θερμότητας για την διατήρησή του, την αναπαραγωγή κλπ.." 

(1,14) 

Αφού ο Σρέμπερ είχε πέσει στην απύθμενη παράνοια, είχε χαθεί το σύμπαν - και με 

αυτό η ,,τάξη" - αφού δηλ. όλα έγιναν άνω-κάτω, τώρα η αλήθεια έχει γι' αυτόν το 

εξής πρόσωπο: ,,Γιατί για μένα είναι τώρα αναμφισβήτητα σίγουρο, πως ο Θεός μου 

μιλάει μέσω του ήλιου και επίσης με την διαμεσολάβηση αυτή δημιουργεί ή κάνει 

θαύματα ή αναρωτιέται." 

VΘΓΠΐίίίθΙδ άθΓ δΐΓ&ΚΙθη^Γ&ίί 3115 άθΓΠ ΚδΓρθΓ ΗθΓ3115 - Χίπά Ζ11 δίθΒ ΒθΓ31ΐίζίθΗθη Ιΐπά 51Θ 

ά3ΐηίί ζιι πθιιθιπ ΒίπιιηΙίδθΒθη ΕθΒθη ζιι θηνθθΕθη ... Ζιπη ΡΒ&ηοηΐθη άθΓ 

„ ΑηζίθΗιπψδΕΓΜί" §ίΒί θγ ίη ΕΓ£3ηζιιη§ ζιπη νοιΤίθΓψθη Ζίί3ί ίοΐ^θηάθ ΕΓί&ιιίθΠΠψ: ,,Όίθ 

νοΓδίθ11ιιη§ νοη θΐηθΓ 3ΐιί δο ιπψθΚθΐΐΓθ ΕηίίθΓπιπψ \νΐΓΕθηάθπ ... ΑηζίβΗαη^δΊίτα/ί πιαβίθ ..., 

ά.Η. ινθηη ιιΐ3η άειΒθί ηείθΒ ΑγΙ άθΓ ιιηδ δοηδί ΒθΕειηηίθη ΝαίιίΓΕΓέιίίθ &η θίη Μοβ ηΐθθΗείηίδθΗ 

ινίΓΕθηάθδ Α§θπ5 άθηΕθη ινοΐΐίθ, §θΓ3άθζιι ειΒδίΐΓά θΓδθΒθίηθη. ΟΙθίεΒινοΒΙ ίδί άειδ ννπΈθη άθΓ 

ΑηζίθΜιη§5ΐνΓ3ίΐ &1δ Τ3ίδ3θΒθ ίϋΓ ιηίθΗ νοΙΙΕοιηιηθη ιιηζινθίίθΙΕΜί. ΕίηψθΓΓηαβθη ΒθψθίίΙίεΗ 

ιιηά άθεη ηίθηδθΒΙίθΒθη νθΓδί&ηάηίδ ΜΒθγ ^θπίθΕί \νήά νίθΠθίθΗί άίθ ΕΓδθΒθίηιιη§, \νθηη 

ιηειη δίθΒ νθΓ£θ£θη\νέΐΓίί§ί, άεΐδ άίθ δίΓειΗΙθη ύβίβδίβ ΙΥθδθη δίηά ιιηά άεΐδ θδ δίθΒ άειΒθΓ ... ηίθΗί 

ιιπι θΐηθ Γθίη ηΐθθΒειηίδθΒ \νίΓΐ<θηάθ ΚτεΤί, δοηάθΓη ιιπι θίινειδ άθη ρβμάιοΐοξίβάιεη Τήεδ/βάβτη 

ΑθΗηΙίθΕθδ Βειηάθΐί:ν Αηζίθύθηά" ίδί θΒθη ειιΐθΗ ίϋΓ 5ίΓ&Ε1θη ά3δ]θηί§θ, ινεΐδ ίηίθΓθδδίθΓί." 

(1/14) 

Ιπι Οπιηάθ ^θηοπιπίθη ινϋτάθ θδ ηΜίθ 1ίθ£θη, ά&5 άίθδθ δίΓ^ΒΙθη νοη άθΓ δοηηθ 3ΐΐδ£θΒθη, 

άθηη: ,,ΖινίδθΒθη Οοίί ιιηά άθπι ^θδίήηίθη Ηίηιπίθΐ ΒθδίθΒί θΐηθ ίηηί§θ ΒθζίθΒιπψ", \νίθ 

5θΒγθΒθγ ζιιηέίθΒδί §ειηζ ΜΙ^θΐηθίη ΒθΒειιιρίθί. ϋίθ ,,Εχίδίθηζ θίηθδ ΙθΒθηάψθη Οοίίθδ" δίθΒί 

άειΒθί 3ΐιβθΓ Ργ3§θ. Νιιγ νοη ιυθΙθΒθγ Αγϊ άίθδθ ,,ίηηψθ ΒθζίθΒιπψ" ίδί, άαπΐΒθΓ ΒθΓδθΗί ίϋΓ 

ΐίιη §Γθβθ υηδΐθΚθΓΐΐθίΙ. ΙΥθάθΓ άίθ ΟΓίΙίθΒθη Οθ§θΒθηΒθίίθη ηοεΒ άίθ θψθηίΙίεΒθη 

νθίΤιέίΙίηίδδθ δίηά ίΗπι ΡΙείΓ. ,,ΙθΒ ινεψθ ηίθΒί ζη θηίδθΒθίάθη, οΒ πιειη £θΓ&άθζιι δεψθη άεΐΓί, άειβ 

Οοίί υηά άίθ δίθΓηθηινθΙί θίηθδ αηά άεΐδδθΙΒθ ίδί, οάθΓ οΒ ιηειη δίθΒ άίθ ΟθδειπιίΒθίί άθΓ 

ΟοίίθδηθΓνβη &1δ θίινεΐδ ηοεΒ ϊιΒθγ ιιηά ΒίηίθΓ άθη δίθΓηθη ΕεψθΓηάθδ ιιηά άθΐηηείθΒ άίθ 

δίθΓηθ δθΙΒδί ιιηά ίηδΒθδοηάθΓθ ιιηδθΓθ δοηηθ &1δ δίαίίοηβη νοΓζιΐδίθΠθη Βειί, 3ΐιί άθηθη άίθ 

δθΒΜίθηάθ ν\/ιιηάθΓ£θ\ν3ΐί Οοίίθδ άθη \Υθ£ ζιι ιιηδθΓθΓ Εϊάθ ... ζιιπΐθΐάθψ:. ΕΒθηδθ\νθηί§ 

§θΐΓ3ΐΐθ ίθΒ ππιγ ζιι δ3§θη, οΒ ειιΐθΒ άίθ \Υθ1ΐΒθΓρθΓ δθΙΒδί (ΡίχδίθΓηθ, Ρίειηθΐθη ιΐδ\ν.) νοη Οοά 

§θδθΒ3ίίθη δίηά, οάθΓ ά&δ §οίάίθΒθ ΕθΒαίίθη δίθΒ ηιΐΓ 3ΐιί άίθ θΓ§3ηίδθΒθ \Υθ1ί ΒθζίθΒί ... 

(1;12) 

ΒθΒ^γγΙϊθΒ νθΓίΓίά θγ 3Βθγ άίθ Αιιίώδδίπψ, ά&δ άίθ 5οηηθ ,,θΒθη ηίοΒί δθΙΒδί θίη ΙθΒθηάθδ οάθΓ 

δθΒθηάθδ ΙΥθδθη" δθί. νίθΙιηθΒΓ \υ&γθ ,,άειδ νοη ιΤιγ &ιΐδ§θΒθηάθ ΕίθΒί ... ηιΐΓ ά&δ Μίΐΐθΐ", ηιϋ: 

άθεη Οοά άίθ ΕΓθίψτίδδθ 3ΐιί ΕΓάθη νθάοΐ^θη Β^ηη ιιηά δοππί αυεΒ &11θδ \ν3δ δθίηθ ΡθΓδοη 

ΒθίΓΐίίΙ:. (1;221) ϋ3δ \ν&Γ ζιι ίΓϋΒθΓθη Ζθίίθη, ίη άθηθη ειΐΐθδ „ινθ1ίθΓάηιιη§δπΐ3βί§// 

ίιιηΡίίοηίθΓΐθ, &Βθγ ηθΒθηδέίθΒΙίθΒ, ά& ,,Οοίί άίθ νοη ίΒπι ^θδθΒαίίθηθ (οΓ^αηίδθΒθ; Είηίη§υη§ 

νοη ππγ) \Υθ1ί ίπι Α11§θπΐθίηθη δίθΒ δθΙΒδί ηΒθΓΐίθβ ιιηά ηιΐΓ άιΐΓθΒ άίθ ΡοΓίάειιΐθΓ άθΓ 

5οηηθη\ν&Γηΐθ ίϋΓ άίθ Μδ^ΙίθΒΒθίί ίϋΓ άίθ Μο^ΙίθΒΒθίί ϊΒγθγ ΕΓΒ^Ιίιιη^, ΡοΓίρίΙαηζιιη^ ιι.δ.ιν. 

δΟΓ^ίθ/' (1;14) 

ΝαοΒάθΐη ΒθΒγθΒθγ ίη άθη Βοάθηΐοδθη νν^Βηδίηη ^θδίίίΓζί \ν3Γ, άίθ \¥θ1ί - ιιηά πιίί ϊΒγ άίθ 

,,ΟΓάηιπψ" - νθΓίοΓθη ψη^θη Βζ\ν. 3ΐΐδ άθη Ριι^θη ^θΓΐθίθη, Β&ί ]θίζί άίθ \ν&ΒΓΒθίί ίϋΓ ίΒη 

ίοΐ^θηάθδ ΟθδίθΒί: ,,ϋθηη δονίθΐ δίθΒί ηιιη θίηπιαΐ ιιηζινθίίθΠιαίί ίϋΓ πιίθΒ ίθδί, ά^β Οοίί 

άιΐΓθΒ νθΓΓηίίί1ιιη§ άθΓ δοηηθ πιίί ώλιγ δρΓίθΒί ιιηά θΒθηδο άιΐΓθΒ νθΓΓηίίίΙιιη^ άθΓδθΙΒθη 

δθΒειίίί οάθΓ νν^ιιηάθΓί/' 
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Ο τομέας επίδρασης των θεϊκών ακτινών του παρουσιάζεται ωστόσο πολύ 

μεγαλύτερος. ,,Η συνολική μάζα των θεϊκών νεύρων ή ακτινών θα μπορούσε να 

θεωρηθεί ως μάζα διασκορπισμένη σε μεμονωμένα σημεία του ουρανού ή - φυσικά 

σε ακόμη πιο απόμακρα σημεία, από τα πλέον απόμακρα αντιληπτά ουράνια 

σώματα- που να πληρούν όλο τον χώρο." (1,218) Με άλλα λόγια, η ύπαρξη των 

θεϊκών ακτινών δεν του μεταδίδεται αποκλειστικά μέσω του ήλιου. Περιγράφει 

λεπτομερώς τις σχετικές αντιλήψεις του. ,,Εγώ βλέπω με τα μάτια του μυαλού μου τις 

ακτίνες, που είναι... φορείς των φωνών, ως μακριά νήματα από κάποιους τόπους 

πολύ μακρινούς στον ορίζοντα που ήρθαν προς την κόμη μου. ... και τότε 

αντανακλώνται... ως μακριά νήματα, που εφάπτονται στο κεφάλι μου και αγγίζουν 

το εσωτερικό μου νευρικό σύστημα. Αντιλαμβάνομαι το ίδιο φαινόμενο με τα μάτια 

του σώματός μου, εάν κρατάω τα μάτια ανοικτά, δηλ. βλέπω τότε εκείνα τα νήματα 

ταυτόχρονα από κάποιο ή από περισσότερα μέρη πολύ πιο πέρα από τον ορίζοντα ... 

να κατευθύνονται προς το κεφάλι μου, ..." (1,214) Έτσι ο ήλιος δεν είναι το μοναδικό 

σημείο εκκίνησής τους, γιατί ,,οι ακτίνες που λειτουργούν ως φορείς των φωνών, 

έρχονται..., αν και προέρχονται προφανώς τουλάχιστον εν μέρει από τον ήλιο, 

κατά κανόνα όχι από την κατεύθυνση, όπου βρίσκεται ο ήλιος στον ουρανό, αλλά 

λίγο-πολύ από την αντίθετη κατεύθυνση." (1,216) 

Για τον λόγο αυτό οι „ ακτίνες" του ήλιου και οι θεϊκές ακτίνες δεν μπορούν να 

ταυτιστούν, όπως έμμεσα υποστηρίζει ο Φρόυντ. (2, βλ. σελ. 178) Η ,,στενή σχέση" 

μεταξύ ,,Θεού κι έναστρου ουρανού" είναι, όπως ανέφερα ήδη και προηγουμένως, 

εξίσου διφορούμενη. Εφόσον ο Σρέμπερ τολμάει ,,να μην αποφασίζει", ,,εάν ... το 

σύνολο των θεϊκών νεύρων είναι κατανοητό ως κάτι που υφίσταται υπεράνω και 

πίσω από τα άστρα", τότε αποφασίζω εγώ εδώ για την δεύτερη αυτή δυνατότητα και 

έτσι παρατηρώ επίσης, κατά την αντίληψή του, ,,τα ίδια τα άστρα και ιδιαίτερα τον 

ήλιο μας μόνο ως σταθμούς .. .στους οποίους πορεύεται η δημιουργική βία του Θεού 

προς την γη μας (...)." Ο ήλιος εδώ είναι ένα μέντιουμ, ένα μέσο, ,,που έχει την 

δύναμη να προσφέρει το φως και την θερμότητα ... , με την οποία είναι δυνατή η 

οργανική ζωή στην γη μας," που μπορεί να θεωρηθεί ,,μόνο ως μια έμμεση έκφραση 

του Θεού ... ." (1,12) Το γεγονός, πως ο ήλιος μιλάει στον Σρέμπερ και η άποψή του 

γι' αυτόν, πως αυτός είναι ένα ,,έμψυχο ον" είναι επίσης διφορούμενα σημεία. Γιατί 

αφενός σημαίνει ο προσδιορισμός ,,έμψυχο", πως αυτός εμ - ψυχώνεται από τον Θεό 

και ως „όργανο ενός υψηλότερου όντος που στέκεται πίσω από αυτό" μπορεί να 

θεωρηθεί ως ομιλούν εργαλείο του Θεού. Αφετέρου σημαίνει ο χαρακτηρισμός Ον, 

πως πρόκειται για μια αυτόνομη ύπαρξη, για μια μορφή ύπαρξης, η οποία υπάρχει 

και χωρίς τον Θεό. Ενδιαφέρον στο σημείο αυτό παρουσιάζει η αντίληψη του 

Σρέμπερ σχετικά με την θεϊκή δημιουργία. Έτσι δεν τολμάει να πει ,,εάν επίσης τα 

ουράνια σώματα έχουν δημιουργηθεί (...) από τον ίδιο τον Θεό... ." (1,12) 

Όθγ ννηάαπψδΕθΓθίθΕ άθΓ §δίίΚθΕθη 5ίΓ&Ε1θη δίθΐΐί δίθΕ ίΕητ &Εθγ θγΕθΕΚθΕ £ΓδβθΓ άεΐΓ. ,,ϋΐθ 

Οθδ&πιίιηαδδθ <1θγ §δίίΚθΕθη ΝθΓνθη οάθΓ 5ίτειΕ1θη Εδηηίθ πιειη δίθΕ αΐδ θίηθ πιιγ &ηί θίηζθΕΐθ 

ΡηηΕίθ άθδ Ηίητιτίθΐδ νθΓδίΓθηίθ οάθΓ - δθΙΕδίνθΓδίδηάΚθΕ ηοθΕ \νθίί θηίίθΓηίθΓ, &1δ άίθ 

ααβθΓδΐθη ιηίί αηδθΓθη δθΕέΕίδίθη ΡθΓΠΓοΙίΓθη ηοθΕ ιν&ΙίΓηθΙιπιύ&Γθη ΗπηηίθΙδΕδΓρθΓ - άθη 

§ειηζ6η Κειαιη θΓίηΙΙθηά νοΓδίθΠθη." (1;218) ΑηάθΓδ εαΐδ^θάπΐθΕί, ίθίΐί δίθΕ ίΕιη άίθ Εχίδίθηζ 

άθΓ ^δίίΚθΕθη 5ίτ&Ε1θη ηίθΕί ωΐδδθΕΚθβΚθΕ ΕΕθγ άίθ 5οηηθ ιηίί. ΑηδίηΕΓΚθΕ δθΕίΙάθΓί θγ δθίηθ 

άίθδΕθζίψΗθΕθη νν^ΕΓηθΕπππψθη. ,,ΙθΕ βεΗε ητίΐ πίθΐηθίη ^θίδίψθη Αιψθ άίθ δίΓ&ΕΙθη, άίθ ... 

ΤϊέψθΓ άθΓ δίίιηιηθη ... δίηά, ειΐδ 1&η§£θζο£θηθ Ρ&άθη νοη Ε^θηάινθΙθΕθη, ΕΕθγ &11θ Μηβθη 

θηίΐθ^θηθπ ΟγΙθπ οιη Ηοπζοηίθ ηείθΕ ιηθίηθίη Κορίθ ΕθΓηΕθΓ£θΕοιηιηθη. ... δίθ δρίθ^θΐη δίθΕ 

ά^ηη ... ειΐδ 1ειη§θ ηείθΕ πίθίηθπι Κορί ζϋιψθΐηάθη Ρϋάθη ειηί πίθίηθ ίηηθΓθη ΝθΓνθΠδγδίθΐηθ. 

ΙθΕ ηθΕιηθ άίθδθΐύθ ΕΓδθΕθίηηη^ ιηίί ιηθίηθίη ϊίόηρεήΐάιεη Αη§θ \ναίΐΓ ινθηη ίθΕ άίθ Αη§θη 

οίίθηΕειΙίθ, ά.Ε. ίθΕ δθΕθ άειηη ]θπθ Ρ&άθη ^ΙθίθΕδείΓη νοη ΪΓ§θηάθίηθΓ οάθΓ πίθΙΐΓθΓθη 5ίθ11θη 

ινθίί]θηδθί1;δ άθδ Ηοπζοηίθδ ... ηεκίι ιηθίηθίη Κορίθ ζηδίΓθΕθηά,..." (1;214) 5ο ίδί άίθ 5οηηθ 

ειηθΕ ηίθΕί άθΓθη &11θίηί§θΓ Αηδ^ηψδρηηΕί, άθηη ,,άίθ ειΐδ Τγ&§θγ άθΓ δίίιηιηθη ίηηψθΓθηάθη 

5ΕηΕ1θη Ροπιηΐθη ..., οΕινοΕΙ δίθ ειηδθΕθίηθηά ιηίηάθδίθηδ ζηηι ΤΕθίΙ νοη άθΓ 5οηηθ 

ειιΐδ£θ1ΐθη, ίη άθΓ Κθ§θ1 ηίθΕί ηΐδ άθΓ ΚίθΕίηη§, \νο άίθ 5οηηθ ειιη Ηίπιηΐθΐ δίθΕί, δοηάθΓη εηΐδ 

θίηθΓ πιθΕγ οάθΓ ινθηί^θΓ θηί£θ§θη§θδθίζίθη ΚίθΕίηη§." (1;216) 

ΌθδΕ&ΙΕ δίηά άίθ „5ΕηΕ1θη" άθΓ 5οηηθ ηηά άίθ ^οίίΗθΕθη 5ίταΕ1θη ηίθΕΐ §θηθΓθ11 

^ΙθίθΕζυδθίζθη, \νίθ ΡΓθΐιά άίθδ ίιηρΕζίί ΙαΙ. (2; δ.5.178) Όίθ ,,ίηηψθ ΒθζίθΕηη^" ζινίδθΕθη 

,,Οοίί ηηά άθΐη £θδάΓηίθη Ηίηυηθΐ" ίδί ]ει, \νίθ ίθΕ οΕθη \νθίίθΓ ΕθΓθίίδ θπν&Εηίθ, 

^ΙθίθΕθπη^βθη ηηθίηάθηίψ. \Α/θηη 5θΕγθΕθγ ,,ηίθΕί ζη θηίδθΕθίάθη" \νεψί, ,,οΕ ... άίθ 

ΟθδεηηίΕθίί άθΓ ΟοίίθδηθΓνθη &1δ θίνν&δ ηοθΕ ϊιΕθγ ηηά ΕίηίθΓ άθη δίθΓηθη ΙεψθΓηάθδ" 

νοΓδίθΠΕ^Γ δθί, δο θηίδθΕθίάθ ίθΕ ηιίθΕ Ειθγ ίίη άίθδθ ζινθίίθ Μδ§ΚθΕΕθίί ηηά ΕθΒηθΕίθ ά&ΕθΓ 

ειηθΕ, ίη δθίηθΓη 5ίηηθ, ,,άίθ 5ίθΓηθ δθΙΕδί ηηά ίηδΕθδοηάθΓθ υηδθΓθ 5οηηθ ηηΓ &1δ Βίαίίοηεη 

..ηηί άθηθη άίθ δθΕειίίθηάθ \ΥηηάθΓ§θ\ν3ΐΐ Οοίίθδ άθη \Υθ§ ζη ηηδθΓθΓ ΕΓάθ (...) 

ζηπΑθΕΙθψ:." Όίθ 5οηηθ ίδί ΕϊθγΕθι &1δ θίη Μθάίηπι, ,,ϊΕγθ ΗθΕϊ- ηηά ιν&πηθδρθηάθηάθ Κγ^Ε 

..., νθπηδ^θ άθΓθΓ δίθ άίθ ΙίΓδ&θΕθ &11θδ οΓ^^ηίδθΕθη ΕθΕθηδ αηί άθΓ ΕΓάθ ίδί," ίδί ,,ηηΓ &1δ 

θίηθ ΓηίίίθΙΕ&Γθ ΕθΕθηδΜηβθΓηη§ Οοίίθδ ^ηζηδθΕθη ... ." (1;12) Όθγ Είηΐδί&ηά, άαδ άίθ 5οηηθ 

ιηίί 5θΕγθΕθγ δρΓίθΕί ηηά δθίηθ Αηίί&δδηη§ νοη ιΕγ, δίθ δθί θίη ,,ΕθΙθΕίθδ \Υθδθη" ίδί θΕθηδο 

ηηθίηάθηίί§. ϋθηη ζηηι θίηθη Εθάθηίθί ά^δ ΑίίΓίΕηί ,,ΕθΙθΕί" ά^Γ^ηί Είη, άεΐδ δίθ νοη Οοίί ύε 

- ΙεΜ ινΕά ηηά ειΐδ „θΓ§^η θίηθδ ηοθΕ ΕίηίθΓ ιΕγ δίθΕθηάθη ΕδΕθΓθη Υ^θδθηδ" ίδί δίθ δο 

§θδθΕθη &1δ 5ρΓθθΕ\νθΓΕζθη§ Οοίίθδ νοΓδίθΠΕ^Γ. Ζηηι ^ηάθΓθη Εθάθηίθί άίθ ΒθΖθίθΕηηη§ 

1Νεεεη, ά&δ θδ δίθΕ ηητ θίηθ θψθηδίΜηάψθ Εχίδίθηζ Ε&ηάθΐί, ηπι θίηθ ϋεΐδθίηδίοπη, άίθ ^ηοΕ 

οΕηθ Οοίί νοΓΕειηάθη ίδί. ΙηίθΓθδδ^ηί ίδί ζη άίθδθπι ΡηηΕί ηοθΕ άίθ Εηνδ^ηη^ 5θΕΓθΕθΓδ 

Εθζη^ΕθΕ άθΓ §δίίΕθΕθη 5θΕδρίηη§. 5ο £θίΓ&ηί θγ δίθΕ ηίθΕί ,,ζη δεψθη, οΕ ^ηθΕ άίθ 

ννθΙίΡδΓρθΓ δθΙΕδί (...) νοη Οοίί ^θδθΕ^ίίθη ινοΓάθη δίηά ... ." (1;12) 
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Εδώ έχουμε λοιπόν να κάνουμε, κατά την γνώμη μου, πάντα με δύο διαφορετικά 

περιεχόμενα φαντασίας, όπου δεν λήφθηκε υπόψη η μια ιδέα του Φρόυντ (ο ήλιος ως 

σταθμός). 

,,Επιτέλους θέλω σε σχέση με αυτό να αποδώσω φόρο τιμής στον ήλιο, ο οποίος με τις 

"ακτίνες" του απέκτησε τόσο μεγάλη σημασία στην έκφραση της παραίσθησης. Ο 

Σρέμπερ έχει μια πολύ ιδιαίτερη σχέση με τον ήλιο. Αυτός του μιλάει με ανθρώπινα 

λόγια και του εμφανίζεται έτσι ως έμψυχο ον ή ως όργανο ενός υψηλότερου όντος 

που στέκεται πίσω του." (2,178) 

Διότι υπογραμμίζοντας την σημασία του ήλιου - ιδιαίτερα δε των ακτινών του - για 

την φαντασία του Σρέμπερ καθώς και την ιδιαίτερη σχέση, την οποία έχει με αυτόν, 

αποφασίζει βέβαια έμμεσα για την πρώτη του σκέψη ως προς τις σχέσεις μεταξύ Θεού 

και του ήλιου, που λέει, ,,πως ο Θεός και το έναστρο σύμπαν είναι ένα και το αυτό." 

(1,12) Στον Φρόυντ διαβάζουμε λοιπόν παρακάτω: ,,Η ερμηνεία αυτού του ηλιακού 

μύθου γίνεται εύκολη μέσω του Σρέμπερ. Αυτός ταυτίζει μάλιστα τον ήλιο με τον Θεό 

... ." (2,178) 

Η ψυχοαναλυτική μέθοδος που ανέπτυξε ο ίδιος ο Φρόυντ για την ερμηνεία των 

ονείρων λέει ωστόσο, πως όλες οι ιδέες του ονειροπόλου πρέπει να ληφθούν υπόψη 

σε ένα στοιχείο του ονείρου (εδώ: ήλιος), και όλες οι αντίστοιχες παρουσιάσεις 

απαιτούν ανάλογη προσοχή. Επειδή κι εγώ με την βοήθεια αυτής της μεθόδου θα 

ερμηνεύσω το παρόν υλικό, θέλω στο σημείο αυτό να εκφράσω εν συντομία τις 

σχετικές θεωρητικές αρχές του ερευνητή τους: 

Ι.Το όνειρο - στην περίπτωση αυτή το ψυχωτικό κείμενο - είναι μια 

εκπλήρωση επιθυμίας. 

2. Το προφανές κείμενο πρέπει να νοηθεί ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης 

λανθανουσών σκέψεων ή ιδεών. 

3. Η διαδικασία μετεπεξεργασίας χρησιμοποιεί εδώ διαφορετικές τεχνικές, π.χ.: 

μετατόπιση, συμπίεση και αντιστροφή στο αντίθετο. 

Στην ερμηνεία των παραισθήσεων του Ντάνιελ Παουλ Σρέμπερ από τον Φρόυντ 

εμφανίζονται τα „ Απομνημονέυματα" στη θέση του ονείρου, δηλαδή εννοούνται ως 

όνειρο και η παραπάνω διαδικασία δεν είναι διαφορετική. (3,165) Στο σημείο αυτό 

θέλω να εξετάσω λεπτομερέστερα το προαναφερθέν περιεχόμενο των ιδεών και 

φαντασιώσεων, το οποίο ο Φρόυντ παρέλειψε. Εδώ θα προκόψει πως η σημασία του 

ήλιου είναι κάτι παραπάνω, ,,και τίποτε άλλο ... από ... ένα εξαγνισμένο σύμβολο 

του πατέρα". (2,179) 

\Υιγ Ηειύθη θδ Ηϊθγ, \νΐθ ΐθΗ πίθΐηθ, ΐιηιηθΓ ητΐί ζ\νθΐ ηηίθΓδθΗΐθάΙΐθΗθη νοΓδίθΙΚπψδΐηΒειΙίθη ζη 

ίηη, ινοΒθΐ άΐθ θΐηθ νοΓδίθ11ηη§ (άΐθ δοηηθ &1δ δίειίΐοη) νοη ΕΓθηά ηΐθΒί ΒθΓηθΕδΐθΗίψί \νηΓάθ. 

,,ΕηάΙΐοΒ \νΐ11 κΚ ΐη άΐθδθΐη Ζηδειπηηθηίιείη^θ Βθγ 5οηηβ £θάθηΕθη, άΐθ ρ άηΓθίι ϊΕγθ 'δίτΜΙθη' ζιι δο 

ψοβθΓ Βθάθηίαη^ ίΐΐΓ άθη ΑηδάΓΠθΕ άθδ ννΜηθδ £θ\νοΓάθη ΐδΐ. δθίΐΓθΒθΓ Μί ζπγ δοηηθ θΐη £&ηζ 

ΒθδοηάθΓθδ νθΓΜΙίηΐδ. δϊθ δρπθΒί ιηΐί ΐΚιη ΐη ιηθηδθΜκΙΐθη \ΥθΓίθη ηηά §ΐί>ί δκώ ά&πήΐ &1δ ΒθΙθΒίθδ 

\λ/θδθη οάθΓ &1δ θΓ£&η θΐηθδ ηοθίι ΗΐηίθΓ ϊΗγ δίθΜηάθη ΚοΚθΓθη \Υθδθηδ ζη θΓΕθηηθη." (2;178) 

Όθηη ΐηάθΐη θγ άΐθ Βθάθηίηη§ άθΓ δοηηθ - ΐηδΒθδοηάθΓθ άΐθ ϊΒγθγ δίΓηΒΙθη - ίΐΐΓ δθύΓθΒθΓδ 

ΡΒηηίηδΐθ ΒθΓνοΓΒθΒί ιιηά άηδ ΒθδοηάθΓθ νθΓΜΙίηΐδ, ινθΙθΒθδ άΐθδθΓ ζη ϊΙιγ Μί ΒθδθΒΓθΐΒί, 

θηίδθΕθΐάθί θγ δΐθΗ ρ ΐπιρίΐζΐί £χϊγ άθδδθη θΓδίθ Εηνηψπψ ΒθζΐψΙΐθΒ άθΓ νθΓύηΙίηΐδδθ 

ζινΐδθύθη Οοίί ηηά άθΓ δοηηθ, άΐθ Ιηηίθί, ,,άηβ Οοίί ηηά άΐθ δίθΓηθηινθΙί θΐη ηηά άηδδθΙΒθ 

ΐδί." (1;12) Βθΐ ΕΓθηά ΐδί άηΗθΓ εηκάι ιυθϊϊθγ ηηίθη ζη Ιθδθη: ,,ϋΐθ Όθηΐχπψ άΐθδθδ 

δοηηθηΓηγίύοδ ιηηθΒί ηηδ δθέΐΓθΒθΓ ΙθΐθΒί. Εγ ΐάθηίΐίΐζΐθΓί άΐθ δοηηθ §θΓ&άθζη ητΐΐ Οοίί ... 

(2;178) 

Όΐθ νοη ΕΓθηά δθΙΒδί θηίινΐθΕθΙίθ ρδγθΕοηηηΙγίΐδθΕθ ΜθίΒοάθ ζηΓ ΤΓηηπιάθηίηη§ Βθδεψί 

]θάοθΚ, άηδ ηΐΐθ Εΐηίηΐΐθ άθδ ΤΓέηιπίθΓδ ζη θΐηθίη ΤΓηηπίθΙθΓηθηί (Ηϊθγ: δοηηθ) ζη 

ΒθπΐθΕδΐθΗίψθη δθΐθη, ηΐΐθ άηζη§θΗδπ£θη νοΓδίθΙΗπψθη θάοΓάθΓη άθΐηηηθΗ ΒθηεΗίηη^. Όη 

ΐοΕι θύθηίηΐΐδ ηηΜηά άΐθδθΓ ΜθίΗοάθ άηδ νοΓίΐθ^θηάθ Μηίθπηΐ ΐηίθΓρΓθίΐθΓθη ινθΓάθ, ιηδθΗίθ 

ΐθΗ ηη άΐθδθΓ δίθΐΐθ ΐη Εηηρρθη ΙΥοΓίθη άΐθ άηίίΐΓ Γθΐθνηηίθη ίΜοΓθίΐδθΜη ΟΓηηάδηίζθ ΐΜθδ 

ΕηίάθθΕθΓδ \νΐθάθΓ£θΒθη: 

1. Όθγ Ττηηπι - ΐη άΐθδθΐη Εηΐΐ άθΓ ρδγοΗοίΐδθΗθ Τθχί - ΐδί θΐηθ 

\ΥηηδθΕθΓίη11ηη§. 

2. Όθγ ιηηηΐίθδίθ Τθχί ΐδί ηΐδ Κθδηΐίηί θΐηθΓ υπιεΐΓΒθΐίηη§ νοη Ιηίθηίθη 

ΟθάηηΕθη Βζ\ν. νοΓδίθ11ηη§θη ηηίζηίηδδθη. 

3. Όθγ νοΓ^εηψ άθΓ υιηηΓΒθΐΗπψ Βθάΐθηί δΐθΕ άηΒθΐ νθΓδθΗΐθάθηθΓ 

ΤθθΗηΐΕθη, ζ.Β.: νθΓδθΗΐθΒηη^, νθΓάΐθΗΗπψ ηηά νθΓΕθΗππψ ΐηδ 

Οθ§θηίθΐ1. 

Ιη άθΓ ΟθηΗπψ άθΓ ν\ώΗηνοΓδίθ11ηη£θη νοη Όηηΐθΐ Ρηηΐ δθΜθΒθΓ Βθΐ ΕΓθηά ίτθίθη άθδδθη 

„ ΌθηΕννηΓ άψΕθΐίθη" ηη δίθΐΐθ άθδ ΤΓ&ηπίδ; ινθΓάθη άΐθδθ ηΐδο ινΐθ θΐη ΤΓηηιη ΒθΜηάθΙί, ΐδί 

άηδ οψ. νθΓί^ΒΓθη Εθΐη αηάθΓθδ. (3;165) ΙθΒ ητοθΒίθ Βϊθγ ηηη άΐθ οΒθη ΒθΓθΐίδ θηνέίΕηίθη, νοη 

ΕΓθηά ΐΐΒθΓδθΒθηθη, νοΓδίθ11ηη§δΐηΒ&1ίθ ΜΒθγ Βθίτ&θΒίθη. Ό&Βθΐ \νήά δΐθΒ ΒθΓ&ηδδίθΠθη, ά^δ 

άΐθ Βθάθηίηη^ άθΓ δοηηθ άειπίΒθΓ Βΐη^ηδ^θΒί, ,,ηΐθΒίδ ^ηάθΓθδ ... &1δ ... θΐη δηΒΙΐιηΐθΓίθδ 

δγπιΒοΙ άθδ ΥειίθΓδ" ζη δθΐη. (2;179) 
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Ο συμβολισμός, τον οποίο επιδιώκει ο Φρόυντ, κάνοντας σαφή διάκριση μεταξύ 

θηλυκού και αρσενικού - "Πατέρας Ήλιος" και "Μητέρα Γη", αποδίδεται σαφώς στην 

οιδιπόδεια φάση. (βλ. επίσης 2,180) Αυτό ισχύει επίσης για το ,,ένθετο" στην ανάλυση 

του Σρέμπερ (2,201κ.α.) Επειδή το προοιδιπόδειο δυναμικό συγκρούσεων κατά την 

γνώμη μου παρουσιάζει εξίσου μεγάλη επίδραση στη σχέση του Σρέμπερ με τον ήλιο, 

θα εντοπίσω τα ίχνη του θηλυκού ,,Ήλιου", και μάλιστα πρώτα στο μυθολογικό 

πλαίσιο. 

Όίθ δγπτύοΙίΕ, ά\ή άίθ ΡΓθΐιά εώζίθΐί, ύθί άθΓ θγ θιπθ θίηάθΐιά^θ ΤΓθηηηη§ ίη τηέίηηΐίθΐι ιιηά 

\νθΜίθ1ι - "ν&ΙθΓ δοηηθ" ιιηά "ΜιιΙΙθγ ΕΜθ" νοΓηΐπιηιΐ, ίδί §&ηζ οίίθηδίθΜίθΚ άθΓ δάίρώθη 

ΡΗ^δθ ζιι^θδθΗπθύθη. (δ.&. 2;180) Ό&δ £ΐ1ί ^ιΐθΐι ίϋΓ άθη „Ν3θ1ί1:γ3£// ζιιγ 5ε1ΐΓθ1)θΓ3η&1γδθ. 

(2;201ίί.) Όά ρΓ&οάΐρΠθδ ΚοηίΙίΉροΙθηΙώΙ πίθίηθΓ ΑηδίθΚΐ η&εύ ίη ΕθίΐΓθύθΓδ ΒθζίθΚιιη^ ζιιγ 

δοηηθ θίηθ θύθηδο \νθίΐτθίθ1ΐθηάθ \νίτ1αιη§ ζθί^Ι, ινθΓάθ ίθΗ άίθ δριίΓθη άθδ Ρθπήηίηηπίδ 

,,δοηηε" ζιιπΐθΡνθΓίοΙ^θη, ιιηά ζ\νεΐΓ ζιιηέΐθΗδΙ: ίπι πιγίΕοΙο^ίδθΕθη Κοηίθχΐ. 
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Ο ήλιος στον αρχαίο μύθο 

Ο Καρλ Αμπραχάμ (Κητί ΑύτηΡιαιη) αποδεικνύει στην ερμηνεία του του μύθου του 

Προμηθέα με την βοήθεια της συγκριτικής μυθολογίας, πως αυτός ο ελληνικός μύθος 

έχει τις ρίζες του σε ακόμη παλαιότερες παραδόσεις του ανθρώπινου πολιτισμού και 

ότι ένα αντίστοιχο αντιφατικό θέμα συναντάται και σε άλλους πολιτισμούς. 

Δυστυχώς εγώ δεν μπορώ στο σημείο αυτό να αναπτύξω λεπτομερέστερα αυτές τις 

ενδιαφέρουσες σχέσεις, θέλω όμως να υιοθετήσω από αυτές το εξής ως προς με την 

μέθοδο σχετικό επιχείρημα: ,,Μια μεταξύ δύο στοιχείων του ονείρου (της ψύχωσης, 

δική μου σημείωση) υφιστάμενη στενή σχέση εκφράζεται συχνά έτσι, ώστε και τα δύο 

στοιχεία (ή τα σύμβολά τους) στο περιεχόμενο των εμφανών ονείρων να έρχονται 

πολύ κοντά. Το ίδιο βλέπουμε και στον μύθο. Στον μύθο του Προμηθέα βρίσκουμε το 

τρυπάνι πάντα σε στενή συγγένεια με τον δίσκο ή τον τροχό .... Στον μύθο της 

κατάβασης της φωτιάς βρίσκουμε συμβολικές περιγραφές ιδιαίτερα για το ανδρικό 

αναπαραγωγικό όργανο και για την λειτουργία της αναπαραγωγής. ... Στον μύθο 

βρίσκουμε επίσης την θηλυκή συσχέτιση. Είναι ο ηλιακός δίσκος ή ο ηλιακός τροχός, 

ή το σύννεφο, στου οποίου την κοιλότητα κινείται ο ΡτηιηηηΐΤίη ( = Προμηθέας, δικό 

μου συμπλήρωμα) ή ο κεραυνός ή η βροντή ... ." (3, 209) Παρακάτω γράφει: ,,Μέχρι 

στιγμής δεν αναφέρθηκα σε περαιτέρω ιδιαιτερότητες του μύθου του Προμηθέα: 

είναι ένας καθαρά ανδρικός μύθος. Ο γόνιμος άνδρας παρουσιάζεται σε αυτόν και 

σε προσωπική μορφή (Προμηθέας) αλλά και σε συμβολική. Η γυναίκα 

εκπροσωπείται μόνο μέσω του συμβόλου του ξύλινου δίσκου και αναφέρεται στον 

μύθο μόνο παρεπιμπτόντως ... Ο μύθος του Προμηθέα στην παλαιότερή του μορφή 

έχει την τάση να διακηρύσσει την αρσενική δύναμη αναπαραγωγικότητας ως αρχή 

της κάθε ζωής. Αυτή είναι η σεξουαλική μεγαλομανία όλων των αρσενικών μέχρι την 

σημερινή ημέρα." (3,214) 

Επίσης από την ,,Μυθολογία των Ελλήνων" του Κέρενυ μαθαίνουμε, πως ο ,,Ήλιος, ο 

θεός 'ήλιος' " ήταν μεν ,,προπαντός πατέρας", όμως όχι από κάθε άποψη. Γιατί: 

,,Δεν αποκλειόταν ευθύς εξ αρχής, να δει κανείς μια μητρική θεότητα στον ήλιο. Στην 

γλώσσα μας υπήρχε μάλιστα μια 'Ηλια, ένα θηλυκό όνομα με την σημασία νήλιοςν, το 

όνομα μιας εκ των θυγατέρων του ήλιου .... (4,187) Ο ,,ήλιος", ο ίδιος γιος ενός 

ζεύγους Τιτάνων, ,,είχε ... την θεά Έος για αδερφή. Την βλέπουμε ... να 

προπορεύεται μπροστά από τον θεό του ήλιου, με φτερά καθήμενη σε ένα άρμα, ένα 

πραγματικό ηλιακό άρμα. Αυτή ήταν η νέα ημέρα και ονομάστηκε μάλιστα κι έτσι: 

Ημέρα, η νμέραν, ή με μια παλιά λέξη: Τίτο, μια θηλυκή μορφή του Τιτάνα, η οποία 

σήμαινε ταυτόχρονα ημέρα. Όπως στο όνομα Ήλια, συναντάμε επίσης στην Έος το 

θηλυκό αντίστοιχο του ήλιου .... (4,194) 
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υΐθ 8οηηθ ΐιπ ειΙίβΓϊϋιηΙΐοΙιεη ΜγΐΚοδ 

ΚάΔ ΑύΓ^Ιι^ιη ινθίδί ίη δθίηθΓ Όθηίτηψ άθΓ ΡΓοηΐθ11ΐθυδδ£ψθ ωτΚειηά άθΓ νθΓ^ΙθίθΙίθηάθη 

Μγΐύοΐοψθ ηεκΤι, ά&β άίθδθΓ ψΐθθΐιίδθΐΐθ ΜγίΕοδ ΐη ηοθΐι ΜΐίθΓθη ϋύθΓΐίθίθπιη^θη 

ΐϊίθηδτΜκΈθΓ ΚιιΙίτΐΓ ινηΓΖθΙί, Βζ\ν. θίηθ άίθδθΐη θηίδρΓθθΚθηάθ ΕοηίΙίΠΙιείίΙθ ΤΙίθηκιΙίΕ ίη 

ειηάθΓθη ΚηΙάΐΓθη ειυίίίηάύεΐΓ ίδΐ. ΕθίάθΓ Βηηη κΈ άίθδθ ίηίθΓθδδειηΙθη Ζυδειιηιηθηΐιέίη^θ ειη 

άίθδθΓ δΐθΐΐθ ηκΚΐ π&Κθγ 3ηδίη1ηθη, ιηοθΐιΐθ πτιγ ά&Γ&υδ &Βθγ ά&δ Ροΐ^θηάθ, ειηθίι ίη 

ΓηθΙΙιοάίδθΙΐθΓ ΗίηδκΈΐ Γθΐθνειηίθ ΑΓ§ηπΐθηΙ, ζαθψθη ηκκζΚθη: ,,Είη ζινίδθΗθη ζινθί ΕΙθίηθηΙθη 

άθδ ΤΓ^απίθδ (Τθγ ΡδγεΚοδθ; Είηία§υη§ νοη ππγ) Βθδίθΐίθηάθδ η&Κθδ νθτΚέΐΙίηίδ \νήά Μυίψ 

άειάπΓθΙι εαΐδ^θάπΐθΕΐ, άεΐδ άίθδ Βθίάθη ΕΙθίηθηΙθ (οάθΓ ϊΙιγθ δχιηΒοΙθ) ίηι πιειηίίθδίθη 

ΤΓωιιηίηΙιΗί ίη ηεώθ Ν&τΕύ&ΓδτΙι&ίΙ §θΓηοΡί ινθΓάθη. Ό&δδθΙΒθ δθΗθη ινή ίηι Μγίΐιοδ. Ιη άθΓ 

ΡΓθπ\θΙΙΐθΐΐδδ&§θ ίίηάθη \νή άθη ΒοΙιγθγ δίθΐδ ίη η&ΙΐθΓ νθπνειηάδθΐιειίί ζιιγ δθΐΐθίύθ οάθΓ άθδ 

Κ&άθδ ... . Ιη Τθγ δ&£θ νοη Τθγ ΗθΓ&ύΕιιηίί άθδ ΡθΐΐθΓδ ίίηάθη ινή δγηιΒοΙίδθΙΐθ 

ΒθδθΙΐΓθίύιιη^θη ΒθδοηάθΓδ ίίή άζΐδ Γη&ηηΐίθΐΐθ ΖθυψηψδΟΓ^ειη ηηά ίΐπ άίθ 

Ζθυψιη^δίαηΕΐίοη. ... Αιΐθΐι ά^δ \νθίΒ1ίθ1ΐθ ΚογγθΗΙ ίίηάθί δίθΤι ίη άθΓ δ£ψθ. Εδ ίδί άίθ 

δοηηθηδθΒθίύθ οάθΓ ά&δ δοηηθηΓειά, οάθΓ άίθ ΙΥοΙΕθ, ίη άθΓθη Ηο1ι1ιιη§ δίθΤι ΡΓ&ηιειηΙΙιει ( = 

ΡΓοηΐθίΙΐθΐΐδ; ΕΓ^&ηζιπψ νοη ππγ) οάθΓ άθΓ Βΐίίζ οάθΓ άθΓ ΠοηηθΓΡη^Π Βθίνθ^ί ... ." (3;209 ί.) 

ΙΥθίΙθΓ ιιηΐθη ηΐθίηΐ θγ: ,,ΙθΙι Η&Βθ ύίδΚθΓ ειηί θίηθ ιυθιΙθγθ ΕψθηΙίΐιηΙίθΙιΕθίΙ άθΓ 

ΡΓοη\θ11ΐθΐΐδδ^§θ ηοθΚ ηίθΒΐ νθηνίθδθη: ά&δ δίθ θίηθ Γθίη ητέίηηΐίθΐΐθ δέψθ ίδΐ. Όθγ ζθΐι^θηάθ 

Μηηη Ιπίί ίη ιΤιγ δοινοΐιΐ ίη ρθΓδοηΙίθΚθΓ ΟθδΙ&11 (ΡΓ&ηι&η11ι&) Πδ ειαθίι δγιηΒοΙίδθΙι ειηί. ϋ&δ 

\ΥθίΒ ινήά ηιΐΓ άιΐΓθΙι ά&δ δχηιΒοΙ άθΓ ΙιοΙζθΓηθη δθΗθίΒθ νθΓίΓθίθη ηηά \νήά ίη άθΓ δ^£θ ηιΐΓ 

§ειηζ ηθΒθηΒθί θπνέΐΐιηί. ... ϋίθ ΡΓοηίθΙΙίθηδδεψθ ίη Τιγθγ έΐΐΐθδίθη Ροπή ΒειΙ άίθ Τθηάθηζ, άίθ 

Γηάηηΐίθΐΐθ Ζθηψπψδίαειίί ειΐδ ΡΓίηζίρ ειΐΐθδ ΕθΒθηδ ζιι ρΓοΙάειιηίθΓθη. Όειδ ίδί άθΓ δθχιΐθΐΐθ 

ΟΓοβθηινειΙιη ειΐΐθδ Μέίηηΐίθΐΐθη Βίδ ειηί άθη ΚθηΙψθη Τεψ." (3;214 ί.) 

ΑπθΙι ειηδ ΚθΓθηγίδ ,,ΜγίΗοΙοψθ άθΓ Οπθθΐΐθη" ίδί ζιι θΓίεάηθη, άεΐδ ,,ΗθΙίοδ, άθΓ ΟοΙΙ Έοηηθ' 

“ ζιν^Γ ,,νοΓ αΐίθηι ν&ίθΓ" \ν&Γ, ίθάοθΐι ηίθΐιί ίη ]θάθΓ Ηίηδίθΐιί:. Πθηη: ,,Εδ \ν&Γ ηίθΒΐ: νοη 

νοΓηΙΐθΓθίη ειιΐδ^θδθΐιΐοδδθη, θίηθ ΓηϋΐΐθΓΐίθΙΐθ ΟοΙίΒθίΙ ίη άθΓ δοηηθ ζυ θΓΒΙίθΕθη. Εδ \ν^Γ ίη 

υηδθΓθΓ 5ρΓ3θ1ΐθ δο§&Γ θίηθ Ηθΐία, θίη ινθίΒΙίθΙΐθΓ Ναηΐθ ηιίί άθΓ Βθάθΐιΐιπψ ν5οηηθν ηιο^ΐίθΐι, 

άθΓ Ναπίθ θίηθΓ άθΓ ΤοθΒΙθγ άθΓ δοηηθ .... (4;187) ,,ΗθΙίοδ", δθΙΒδΐ 5οΚη θίηθδ Τίΐ^ηθηρ&εΐΓθδ, 

,,ΐι^ΐΐθ ... άίθ Οοΐΐίη Εοδ ζπγ 5θ1ηνθδίθΓ. Μοη δίθΤιΐ δίθ ... νοΓ άθΐη 5οηηθη§οίί ά&ΙιίηδθΙΐΓθίίθη 

οάθΓ ΠΙΐΓθη, £θί1η§θ11 ίη θίηθηι νίθΓ^θδρειηη, θίηθπι ποίιΐψθη 5οηηθη\νει§θη. δίθ \ν^Γ άθΓ 

ηθΐΐθ Τ&§ ηηά ινηΓάθ ^ηοΐι δο §θηαηηί: ΗθηΐθΓ&, άθΓ νΤ&§ν, οάθΓ ηιίί: θίηθηι &1ίθη \Υογϊ: ΤίΙο, 

θίηθ ΡθΓηίηίηίοΓΓη ζη ΤίΙ^η, άίθ §1θίθ1ιί&11δ Τ&§ Βθάθηΐθΐθ. ννίθ ίηι Νειιηθη ΗθΙΗ, Βθ^θψίθΙ 

ηι^η &ηο1ι ίη Εοδ άθητ ινθίΒΙίθΙΐθη Οθ^θηΒίΙά άθΓ δοηηθ .... (4;194) 
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Στη συνέχεια από αυτές τις δύο αποκλίσεις στην αρχαιότητα εγείρεται το ερώτημα, 

κατά πόσο το υλικό που παρέχεται, εξυπηρετεί στην κατανόηση του θηλυκού 

,,Ήλιου" στις φαντασιώσεις του Σρέμπερ; Οι συγγραφείς, στους οποίους 

αναφέρθηκα, τίθενται γενικά υπέρ του γεγονότος, πως ο ήλιος στο μυθολογικό 

πλαίσιο αναφέρεται επίσης στις θηλυκές αναλογίες. Αυτό με ενθαρρύνει στην 

υπόθεση, πως δικαιολογείται να θέσουμε το ,,αρσενικό" (2,179) στην άκρη και να 

τονίσουμε τις πτυχές της σχέσης του Σρέμπερ με τον ήλιο, οι οποίες δίνουν ενδείξεις 

για συγκρούσεις με το θηλυκό φύλο και με την αγαπημένη και μισητή του μητέρα. Ως 

εκ τούτου θα επανέλθω στην ερμηνεία του Φρόυντ. 

Ιγπ ΑηδθΗΙαβ οη άίθδθ ύθίάθη Ρλιγζθπ ΕχΡιίΓδθ ίπδ ΑΙίθΓΐιιιη δΐθΐΐί δίθΗ άίθ Ργ3£θ, πτννίθίθΓη άεΐδ 

Γπίί^θύΓ&οΚΐθ Μειίθπειΐ άειζιι άίθηί, ά&δ Ρθΐηίηίηιιιη ,,δοηηθ" ΐη 5θ1ΐΓθύθΓδ ΡΚ^ηί^δΐθη ζιι 

νθΓδΐθΚθη ? Όίθ νοη γπϊγ ζΐΐΐθΓίθη Αχιϊογθπ δΙθΗθη ά&ύθί ζιιη&θΗδί ζ&ηζ £θπθγθ11 άώτίΓ, ά&δ άίθ 

5οππθ ΐιη τηγάιοΐο^ίδθΐΐθη Κοηΐθχΐ άιΐΓθΙιείΐΐδ ειιΐθΐι ειιιί ινθίύΐκιΐΐθ Αηίθίΐθ νθΓννθίδί. ϋεΐδ 

θπηηϋ§1: ιηίθΗ ζα άθΓ ΑηηειΗιηθ, άεΐδ θδ ύθΓθεΙιίί^Ι: ίδί, ιΗγ ,,ΜδδΕπΙίηαπι" (2;179) ύθίδθίΐθ ζα 

δΐθΐΐθη ιιηά άίθ ΑδρθΕίθ άθΓ Βθζίθ1ιιιη§ ΒθίΐΓθΒθΓδ ζιιγ 5οππθ ΒθΓνοΓζυΚθΒθη, άίθ Ηίιτννθίδθ 

£θύθη 3λΐί ΚοηίΙίΕΐθ ππί άθπι τνθίύΐίθύθπ ΟθδθΚΙθθΗΐ Βζ\ν. πύΐ δθίηθΓ ^θΐίθύΐθη πηά §θΗ&δδίθη 

ΜυΐΐθΓ. ϋεάΐθΓ \νθΓάθ ίθΐι ηιιη \νίθάθΓ ειιιί άίθ ΙηίθΓρΓθΙειίίοη ΡΓθΐιάδ ζιΐΓϋθΡΡοιηιηθη. 
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Για την ερμηνεία του μύθου του ήλιου στον Φρόυντ 

Στον Φρόυντ διαβάζουμε τα εξής: „ Από μια ιατρική γνωμάτευση πληροφορούμαστε 
πως του τσιρίζει με βρισιές και απειλές " (Ό ήλιος είναι μια πουτάνα", βλ. 

υποσημείωση 3), πως του φωνάζει, πως πρέπει να κρυφτεί από αυτόν." (2,178) 

Προκειμένου να εξηγήσω την συμπεριφορά του Σρέμπερ απέναντι στον ήλιο όσο το 
δυνατό σαφέστερα, θα ήθελα να δώσω μια πιο λεπτομερή αναφορά στο απόσπασμα 
της ιατρικής έκθεσης: ... στον κήπο ο ασθενής στεκόταν πολλή ώρα ακίνητος σε ένα 
σημείο, κοιτάζοντας κατευθείαν στον ήλιο και κάνοντας παράλληλα γκριμάτσες ή 
βρίζοντας τον ήλιο με απειλές και βρισιές, επαναλαμβάνοντας συνήθως μια μόνο και 
την ίδια φράση άπειρες φορές, φωνάζοντάς του, να τον φοβάται, αυτόν, τον πρόεδρο 
Σρέμπερ, και παροτρύνοντάς τον να εξαφανιστεί, και χαρακτηρίζοντάς τον 
Ορμούζντ." Παρακάτω περιγράφεται η στερεότυπη συμπεριφορά του, η οποία 
παρατηρήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα (περίπου 2-3 χρόνια), που 
περιγράφεται πιο συγκεκριμένα ως „μονότονη εκτόξευση συχνά πολύ ακατανόητων 
ύβρεων με ατέλειωτες επαναλήψεις (π.χ.: Ό ήλιος είναι μια πόρνη" και παρόμοια)" . 

(1,267) Την κατά λέξη ,,υβριστική ομιλία" του Σρέμπερ επαναλαμβάνει μεν ο Φρόυντ 
στην υποσημείωσή του υπ'αρ. 3 σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση, όμως δεν 
αναφέρεται καθόλου στο σημείο αυτό, ούτε και παρακάτω, όπου ακολουθεί η 
ερμηνεία του στο λεκτικό περιεχόμενο. Έτσι γράφει ο Φρόυντ στο κείμενο παρακάτω: 

,,Μας ενημερώνει πως ο ήλιος γίνεται χλωμός μπροστά του", και παραθέτει στη 
συνέχεια τον Σρέμπερ (στην υποσημείωση 4): 

,/Κατά τ' άλλα ακόμη και τώρα ο ήλιος μου δίνει μια διαφορετική εικόνα, από 

εκείνη που είχα κατά το χρονικό διάστημα πριν την ασθένειά μου. Οι ακτίνες του 

χλωμαίνουν μπροστά μου, όταν απευθύνομαι προς αυτές μιλώντας τες δυνατά. 

Μπορώ άνετα να βλέπω τον ήλιο και θαμπώνομαι από αυτόν μόνο σε μικρό βαθμό 

... 7" (1,98) 

Αυτό το απόσπασμα κειμένου εξυπηρετεί αργότερα τον Φρόυντ ως βάση για το 

,,προσάρτημά" του, στο οποίο θα εμβαθύνει περαιτέρω το ,,μυθολογικό του 

ενδιαφέρον". Ασχολείται εδώ επίσης πάλι με την αναγνώριση του ήλιου ως 

,,εξωγενούς πατρικού συμβόλου", πράγμα το οποίο γίνεται με τη σειρά του εμφανές 

στην σχέση του Σρέμπερ με αυτόν. Εδώ το γεγονός, ,,πως οι ακτίνες χλωμαίνουν 

μπροστά του, όταν απευθύνεται προς αυτές μιλώντας τες δυνατά" και προπάντων η 

περιουσία του ,,να μπορεί να κοιτάζει άνετα τον ήλιο" γίνεται για τον Φρόυντ το 

επίκεντρο της προσοχής του. (2,201) 

Η συμπεριφορά αυτή θα ισοδυναμούσε με τεστ καταγωγής, - στα παλαιότερα χρόνια 

έπρεπε να παρέχεται η απόδειξη της συγγένειας εξ αίματος του παιδιού με τον 

πατέρα του -, έτσι πιστεύει ο Φρόυντ, και καταλήγει στο εξής: ,,Και εάν παινεύεται ο 

Ζχιγ ϋθΐι1αη§ άθδ δοηηεηιηγίΐ'ιοδ ύθΐ ΡΓβιιά 

Βθί ΡΓθΐιά ίδί ίο1§θηάθδ ζιι Ιθδθη: ,,Αιΐδ θϊπθπι έϋζίΐκιίτθη ΟιιίτθΒίθη θγΜιγθπ ινή, άτβ θγ δίθ 

ν£θΓτάθζιι ΒΓϋΙΙθηά ητίΐ ΌγοΗ- ιιηά δθΙτίητρΡινοΓίθη τηδθΙΐΓθίΤ (νΌίθ δοηηθ ίδΐ θίηθ Ηιιγθ"; δ. 

Ριιβηοίθ 3), άτδ θγ ΐΤΐΓ ζιιπιίί, δίθ ητϋδδθ δίθΚ νοΓ ίίτητ νθΓΡπθθΙτθη." (2;178) Έτη ΒθΙΐΓθΒθΓδ 

νθΓΚειΙΙθη £θ£θηϋΒθΓ άθΓ 5οηηθ δο τηδθΒεηιΙίθΕ \νίθ ητο^ΙίεΒ ά&Γζιι1θ£θη, ητοοΒίθ ϊθΤι άίθ 

άτζιι§θΒοπ§θ ΤθχίδίθΠθ ίιη έϋζίΙίθΒθη ΟιιίτθΒίθη τιΐδίϋΙΐΓΐίθΙτθΓ \νίθάθΓ§θΒθη: ... ίιη ΟτΓίθη 

ρίΐθ^ίθ άθΓ ΚττηΕθ 1τη§θ ΖθίΙ Γθ£ΐιη§δ1οδ τιιί θιπθγ Βίθΐΐθ ζιι δίθΕθη, £θΓτάθ ίη άίθ δοηηθ ζιι 

ΒΙίθΕθη, άτζιι άίθ δθΐίδτητδίθη Οπηττδδθη ζιι δθΗηθίάθη οάθΓ ϋΒθΓίτιιί, οίί £θΓτάθζιι ΒΓϋΙΙθηά 

άίθ δοηηθ ιηίΐ ΌγοΗ- ιιπά 5θΒίητρί\νοΓίθη τηζιΐδθΒΓθίθη, §θ\νδΒη1ίθΒ θίη ιιηά άίθδθΙΒθ ΡίΐΓ&δθ 

ιιηζέΐΒΙψθ Μτΐθ ζιι ινίθάθΓΒοΙθη, Τιγ ζιιζαηιίθη, άτβ δίθ δίθΒ νοΓ ίΐιιη ίϋΓθΒίθ, νοΓ ίΐιιη, άθητ 

δθητίδρΓάδίάθηίθη 5θΗγθΒθγ, δίθΒ νθΓΡτίθθΒθη ητϋδδθ, ΒθΖθίθΒηθίθ δίθΒ τιίθΕ \νοΒ1 τΐδ 

Οπηιιζά." ννθίίθΓ ιιηίθη ίδί δθίη δίθΓθοίγρθδ νθΓΒτΙίθη, άτδ ϋΒθΓ θϊπθπ γθθΒϊ 1τη§θη ΖθίίΓτιιητ 

(θτ. 2-3 ίτΙτΓθ) ΒθοΒτοΒίθί ινιηάθ, §θητιΐθΓ τΐδ ,,άτδ ητοηοίοηθ ΑιΐδδΙοβθη οίί 8θΒγ 

ιιηνθΓδίτηάψθΓ δθΒίητρίΓθάθη ίη θηάΙοδθΓ \λ/ΐθάθΓΒο1ιιη§ (ζ.Β.: νάίθ δοηηθ ίδί θιπθ Ηιιγθ" ιιηά 

άθΓ^ΙθΐθΙίθη)" ΒθδθΕπθΒθη. (1;267) ϋίθ ινδΓίΙίθΕθ ,,δθΒίητρίΓθάθ" νοη 5θΗγθΒθγ ψΒί Ρϊθΐιά 

ζιλήγ ίη δθίηθΓ Ριιβηοίθ 3, θηίδρΓθθΒθηά άθητ τΓζίΙίθΒθη ΟιιίτθΒίθη τνίάθΓ, τΒθΓ θγ §θΒί άτΓτιιί 

τη άίθδθΓ δίθΐΐθ ιιηά τιΐθΗ ιυθιΙθγ ιιηίθη, \νο δθίηθ ϋθΐιίιιη§ θγ£ο1§1, ϋΒθΓΕτιιρί ηίθίτί τιιί άθΓθη 

ννόΓί£θ1ττ1ί θίη. 5ο Ιτιιίθί θδ ίη ΡΓθΐιάδ ινθίίθΓθητ ΤθχίνθΓίτιιί: ,,Εγ ίθίΐί δθΙΒδί ητίί, άτβ άίθ 

δοηηθ νοΓ ίΒητ θγΒΙθιθΒϊ", ιιηά ζίίίθΓί άτηη ΒθΒγθΒθγ άϋθΡί (ίη Ριιβηοίθ 4): 

„ΤΙθΒπ§θηδ §θΛΥτϋΓΐ ηΒγ τιΐθίι ]θίζί ηοοΒ άίθ 5οηηθ θίη τηάθΓθδ Βίΐά, τΐδ δίθΐτ ίη άθη Ζθίίθη νοΓ πίθίηθΓ 

ΚΓτηΙΤίθίί νοη ϊΤιγ Ιιτίίθ. ΙΒγθ δίττΗΙθη θγΡΙθϊθΙίθπ νοΓ ιηΪΓ, ινθηη ίθΒ §θ§θπ άίθδθΙΒθ §θ\νθηάθί Ιτιιί 

δρΓθθϋθ. ΙθΒ Ετηη πιΒί£ ίη άίθ δοηηθ δθΒθη ιιηά \νθΓάθ νοη άθΓδθΙΒθη ηιΐΓ ίη δθίΐΓ ΒθδθΕθίάθηθίη Μτβθ 

§θΒ1θηάθί ... 7" (1;98) 

ϋίθδθΓ Τθχίτιΐδζιψ άίθηί ΡΓθυά δρτίθΓ τΐδ ΟΓυηάΙτ^θ ίϋΓ δθίηθη ,,ΝτθΙάτεψ", ίη άθητ θγ δθίη 

,,ητγίΐτοΐοψδθίτθδ ΙηίθΓθδδθ" ινθίίθΓ νθΓίίθίθη \νΐΓά. Εδ §θϋί ίΐτητ Ειθγ τιΐθΐτ \νίθάθΓ άτπιητ, άίθ 

5οηηθ τΐδ ,,δΐιΒΙίητίθΓίθδ "ΥτίθΓδγητΒοΓ^ ζιι θΓΡθηηθη, νντδ δίθΐτ ινίθάθπιητ ίη άθΓ Βθζίθ1τιιη§ 

5θ1ΐΓθΒθΓδ ζιι ιΕγ ΒθητθΓΕΒτΓ ηττεΐτί. ΌτΒθί \νίΓά άθΓ υητδίτηά, ,,άτβ ϊΕγθ δίττίτίθη νοΓ ίΐτητ 

θΓύΙθίθΚθη, \νθηη θγ §θ§θη δίθ §θ\νθηάθί Ιτυί δρΓίθΙτί^ ιιηά νοΓ τΐίθητ δθίη νθΓητο^θη ,,ηιίτί^ ίη 

άίθ δοηηθ δθΗθη^ ζιι Εδηηθη ίϋΓ ΡΓθΐιά ζηητ ζθηϋτίθη ΡιιηΕί. (2;201) 

ϋίθδθδ νθΓϋτΙίθη Ετητθ θίηθΓ ΑΒΕιιηίίδρΓοΒθ §1θίθϋ, - Βθί άίθδθΓ \νυΓάθ ίη τΐίθη Ζθίίθη άθΓ 

Βθ\νθίδ ίϋΓ άίθ ΒΙιιίδνθηντηάδθΒτίί θίηθδ Κίηάθδ ητίί δθίηθητ ντίθΓ θΓΒΓτθΒί - , δο ητθίηί 

ΡΓθΐιά, ιιηά Εοητητί ζιι άθητ δθΒΙιιβ: ,,ΕΓηά \νθηη 5θΒγθΒθγ 
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Σρέμπερ, πως μπορεί να θωρεί τον ήλιο δίχως να θαμπώνεται από το φως του και 

δίχως να τιμωρείται από αυτόν, έχει βρει την μυθολογική έκφραση για την παιδική 

του σχέση με τον ήλιο, επιβεβαιώνοντάς μας εκ νέου, πως εμείς αντιλαμβανόμαστε 

τον ήλιο ως ένα σύμβολο του πατέρα." (2,202) Εδώ παρατηρώ και πάλι, πως η 

περίσταση της λεύκανσης των ακτινών του, περιγράφεται από τον Σρέμπερ ως 

ακίνδυνη ως ,,δυνατή φωνή" κατά του ήλιου, (1,98) που εξαρτάται από αυτόν τον 

βρυχηθμό, και δεν ρεέι στην ερμηνεία του Φρόυντ. Ωστόσο, εάν συμπεριλάβω αυτό 

το γεγονός στην παρατήρησή μου, τότε αλλάζει η εικόνα ενός ατόμου, που είναι 

πάντα περήφανο για την καταγωγή του δίχως να ζημιώνεται από αυτό, ως εξής: 

Ένας άνδρας, ο οποίος στρέφεται επιθετικά λεκτικά κατά των ζωτικών ουρανίων 

σωμάτων, τους επιτίθεται με τις πλέον επίμονες κατηγορίες και απαιτεί για τον εαυτό 

του σεβασμό και κάτι ακόμη: υποταγή φόβου. 

Στην κλινική Σόννενσταϊν (δοηπθπδίθίη) ήταν οι δραστηριότητες αυτές του Σρέμπερ, 

όπως προαναφέρθηκε, πασίγνωστες. Σε αυτές ανήκει κατά την άποψή μου εξίσου ,,η 

μονότονη εκτόξευση" από ,,ύβρεις σε ατέλειωτες επαναλήψεις", στις οποίες ο ήλιος 

χαρακτηρίζεται ως ,,πόρνη". Και ενώ αυτός συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, 

χλωμαίνουν οι ακτίνες του κι έτσι και ό ίδιος ο ήλιος μπροστά του. Εδώ 

διαδραματίζεται μια δραματική σύγκρουση με την μητέρα, την οποία θα περιγράψω 

παρακάτω λεπτομερέστερα. 

Δεδομένου ότι στην ψύχωση πρόκειατι για ένα φαινόμενο μείωσης, μπορούμε γενικά 

να υποθέσουμε, πως μια παιδική σύγκρουση επανενεργοποιείται από ένα πρόσφατο 

γεγονός και γίνεται κυρίαρχο θέμα. Για τον λόγο αυτό, μού φαίνεται σημαντικό να 

επιστήσω εδώ την προσοχή μου σε μια αναπτυξιακή θεωρητική έννοια της 

ψυχανάλυσης, η οποία ασχολείται λεπτομερώς με τα πολύ πρώιμα στάδια της 

μεταγεννητικής ενσάρκωσης. Για το θέμα αυτό επέλεξα την Έντιτ Γιάκομπσον (ΕάίίΕ 

Ι&εούδοπ): ,,Ο εαυτός και ο κόσμος των αντικειμένων" (5) 

δίθΕ ΓαΕιηί, άειβ θγ πη^θδΐΓ&ίΐ αηά ηη£θΕ1θηάθί ίη άίθ δοηηθ δθΕθη Ε&ηη, Εειί θγ άθη 

ΓηγίΕοΙοψδθΕθη ΑιΐδάηιοΓ ίίϊΓ δθίηθ ΚίηάθδΕθζίθΕαη^ ζιιγ δοηηθ \νίθάθΓ£θίαηάθη, Εειί ιιηδ 

νοη ηθΐΐθΐη Εθδί&Εψ:, \νθηη ννίΐ δθίηθ δοηηθ &1δ θίη δγιηΕοΙ άθδ νάίθΓδ &ιιίί&δδθη.// (2;202) 

ΕΕθγΕθι ΜΕ γπϊγ ινίθάθΓ &αί, θώδ άθΓ ΈΓηΐδΕίηά άθδ ΕΓΕΙθίθΕθηδ ιΕγθγ δΕ&ΕΙθη, νοη δθΕΓθΕθΓ 

άοθΕ γθθΕΙ νθάιείΏηΙοδθηά &1δ ,,Ειηίθδ δρΓθθΕθη" £θ£θη άίθ δοηηθ §θδθΕί1άθΓΐ, (1;98) άθΓ θΕθη 

αιίθΕ άιΐΓθΚ άίθδθδ ΟθΕπιΙΙθ Εθάπψί ίδΐ, ηίθΕί ίη ΡΓθΐιάδ ϋθαΙαη§ θίηίΐίθβί. \Υθηη ίθΕ )θάοθΕ 

άίθδθη υηΐδί^ηά ίη πίθίηθΓ ΒθίΓ3θΕίαη§ ΕίηζαζίθΕθ, ά&ηη νθΓ&ηάθΓΐ δίθΕ ά^δ Βίΐά νοη θίηθίη, 

άθΓ δίθΕ ίηηηθΓ \νίθάθΓ δίοΐζ δθίηθΓ ΗθΓΕαηίΙ: νθΓ§θ\νίδδθΓί οΕηθ άειΕθί δθΕειάθη ζη ηθΕηΐθη, 

ινίθ ίο1§ί: Είη Μ&ηη, άθΓ δίθΕ νθΓύ&Ι £ψ£Γθδδίν £θ§θη άθη £ΓαηάδέΕζ1ίθΕ ΙθΕθηδίνίθΕίψδίθη 

ΗίηιηίθΙδΓδΓρθΓ τνθηάθί, άθηδθΙΕθη ητΕ ΕΕίθΓδίθη Αηΐάεψθη &Εαθ1άθΓΐ αηά ίίϊΐ δίθΕ ΚθδρθΕΐ, 

ρ ϊπθΕγ ηοθΕ: ίηΓθΕΐδεαηθ υηίθηνθΓίαη^ θίηίοΓάθΓΐ. 

Ιη άθΓ ΚΙίηίΕ δοηηθηδΐθίη \νεΐΓθη άίθδθ ΑΕΕνίΜθη δθΕΓθΕθΓδ, \νίθ οΕθη ΕθΓθΕδ ζίΐίθΓί, Εθδίθηδ 

ΕθΡηηηί. Ό&ζη £θΕογ! πίθίηθΓ ΑηδίθΕΐ: η^θΕ ^ΙθίθΕθΓηκιβθη ,,ά&δ τηοηοίοηθ Ααδδίοβθη" νοη 

,,δθΕίηιρίΓθάθη ίη θηάΙοδθΓ ννίθάθΓΕοΕαψ", Εθί άθηθη θΕθη άίθ δοηηθ &1δ ,,ΕΕιγθ" ΕθΕΙθΕ 

\νΕά. Ιίηά \ν&ΕΓθηά θγ δίθΕ άθΓ&Γίψ ΕθηοηοΕ, θΓΕΙθίθΕθη άθΓθη δίΜύθη αηά ά^ηιΕ &αθΕ άίθ 

δοηηθ δθΙΒδΐ νοΓ ίΕηι. Ηιθγ άθαίθί δίθΕ θίη άΓ&ηι&ΕδθΕθΓ ΚοηίΙίΕί γπΕ άθΓ ΜαΕθΓ 3η, &αί άθη 

ίθΕ \νθίίθΓ αηίθη δαδίαΕΓίίθΕ θάψθΕθη ινθΓάθ. 

Ό& θδ δίθΕ Εθί άθΓ ΡδγθΕοδθ αηι θίη Γθ^Γθδδίνθδ ΡΕ&ηοιηθη Ε&ηάθΕ, ίδί ψτιηάδΜίζΙίθΕ ά&νοη 

ααδζα^θΕθη, άειδ θίη ίΓαΕΕίηάΙίθΕθΓ ΚοηίΙίΓΐ, άαΓθΕ θίηθη &Ρίηθ11θη Αηΐ&β Γθ&ΕΕνίθΓί, ζαητ 

νοτΕθΓδθΕθηάθη ΤΕθηκι \νΐτά. Ααδ άίθδθηι (ώαηά θΓδθΕθίηί θδ πιίΓ ινίθΕίψ Ειθγ θίη 

θηίτνίθΠαη^δίΕθΟΓθίίδθΕθδ Κοηζθρί άθΓ ΡδγθΕο&η&Ιγδθ ΕίηζαζαζίθΕθη, ινθΙθΕθδ δίθΕ 

θπψθΕθηά ιηίί άθη §ειηζ ίταΕθη δΐηάίθη άθΓ η^θΕ^θΕαΓίΚθΕθη ΜθηδθΕ\νθΓάαη§ ΕθδθΕδίΐίψ:. 

ϋ&ζα 3αδ§θ\ναΕ1ΐ ΕαΕθ ίθΕ ΕάΕΕ ί^θοΕδοη: ,,ϋ^δ δθΙΕδί αηά άίθ \ΥθΕ άθΓ ΟΕ]θΙά:θ" (5) 
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Αναπτυξιακές εκτιμήσεις σύμφωνα με την Έντιτ Γιάκομπσον ΕημνΐοΜαπ^δΙΙίθΟΓθίΐδοΙίθ ΕπνΜ§ιιη§6η ηαοΕ ΕάΐΐΚ |&οούδοη 

(Εάϊΐϊι |£ΐεούδοη) 

Το σημαντικότερο πρόσωπο για το βρέφος είναι αρχικά σε γενικές γραμμές η μητέρα 

του ή η νταντά του, γιατί αυτή το θρέφει και το φροντίζει. Εδώ όμως το πρόσωπο 

αυτό δεν αντιλαμβάνεται ούτε ως άτομο υπό την συνήθη έννοια, αλλά ούτε και το 

βρέφος έχει το συναίσθημα του εγώ. Στην θεωρία του ενστίκτου του Φρόυντ 

(λίμπιντο και επιθετικότητα), περιγράφεται η γέννεση του εγώ μέσω της 

αλληλεπίδρασης με το αντικείμενο. Η Έντιτ Γιάκομπσον προσθέτει εδώ σχετικά με τις 

δυναμικές διεργασίες, (εδώ: στην συμβιωτική φάση) την περιγραφική έννοια του 

εαυτού. Πρόκειται για την εξέταση του καθ'εαυτού υποκειμένου από φυσιολογικής 

και ψυχολογικής άποψης και για την διάκριση από τα αντικείμενα του εξωτερικού 

κόσμου. (5,17) Ο λόγος της διάκρισης μεταξύ του εαυτού και του εγώ πρέπει να 

περιγράφει παρακάτω λεπτομερέστερα, διότι εγώ θέλω πρωτίστως να δώσω έναν 

πρώτο απολογισμό της Γιάκομπσον για την νεογέννητη ανθρώπινη ζωή. 

Ξεκινά από μια «ψυχοοικονομική αρχική κατάσταση», η οποία χαρακτηρίζεται από 
χαμηλή ένταση και από μια μη ακόμη διακριτή ψυχοφυσιολογική ενέργεια εντός του 
αρχικού, αδιαφοροποίητου εαυτού. Μέσω των εσωτερικών συνθηκών (λειτουργίες του 
σώματος) και των εξωτερικών επιρροών προωθείται η ανάπτυξή τους και η 
διαφοροποίησή τους σε επιθετικές και εκ του λίμπιντο/ της επιθυμίας ψυχικές 
παρορμήσεις, που αποτελούν την ταυτότητα του Εαυτού. Μετά την γέννηση (το 
πρώιμο βρεφικό στάδιο) αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της περαιτέρω μη 
διαφοροποιημένης ενέργεια παρόρμησης, - αρχικά με καθαρά φυσιολογικούς 
τρόπους - η διάχυτη εκφόρτιση σε μικρές ποσότητες στο εσωτερικό. Ταυτόχρονα 
παίρνει την πορεία της η ανάπτυξη της ενστικτώδους εκφόρτισης προς τα έξω. Οι 
προγεννητικές ερωγενείς ζώνες και σε αυξανόμενο βαθμό επίσης ,,όλα τα 
αισθητήρια και κινητικά συστήματα, που αποτελούν τον πυρήνα τον "πρωτεύοντα 
αυτόνομο" πυρήνα του μελλοντικού εγώ," είναι τώρα ,,περιοδικά υπερφορτωμένα". 

Προγεννητικές, δηλαδή σεξουαλικές και επιθετικές δραστηριότητες και διαφορετικές 
κινητικές αντιδράσεις είναι τώρα εμφανείς. Αυτές είναι οι πρόδρομοι των αργότερων 
εξαιρετικά περίπλοκων λειτουργιών του Εγώ, των οποίων ο σχηματισμός απαιτεί 
διαρκώς αυξανόμενη δομική διαφοροποίηση, όπου και τα δύο είδη ενστίκτων 
υφίστανται διεργασίες συγχώνευσης και μερικής εξουδετέρωσης. Η στελέχωση των 
νέων συστημάτων (Εγώ και Υπερεγώ) ακολουθεί τότε με εξουδετερωμένες 
παρορμήσεις όπως επίσης και με ένα τμήμα των επιθετικών και εκ του λίμπιντο 
παρορμήσεων. (5,25) 

Σύμφωνα με την συγγραφέα το αρχικό βρεφικό στάδιο βιώνεται από έναν εαυτό, ο 
οποίος βιώνει ένταση μόνο π.χ. όταν πεινάει και χαλάρωση όταν είναι χορτάτος. Ο 
εαυτός πρέπει να γίνει κατανοητός ως ένα προοδευτικά διαρθρωμένο ψυχικό 
σύστημα. Οι πρώτες εντυπώσεις δίνονται σε αυτό το σύστημα μέσω της εμπειρίας της 
ευχαρίστησης και του πόνου. 

ϋίθ ινίθΕΕ^δίθ ΡθΓδοπ ίηΓ άθη δ&τψΐίϊψ ίδΐ ζηη&θΕδΐ, £&ηζ αΐΐ^θίπθίη ίοπηαΐίθΐΐ, άίθ ΜηΙΙθΓ 

οάθΓ άίθ Απυηθ, άει δίθ ίΕιη ΝώΚππψ δρθηάθί ηηά Ρ£1θ§θ ειη^θάθίΕθη Ι&βί. ϋειΕθί \νΕά 

άίθδθΙΕθ ινθάθΓ Ηδ ΡθΓδοη ίηι §θΕΓΜηθΕΕθΕθη δίηηθ \ν&ΕΓ£θηοππηθη, ηοθΕ Εειί άειδ 

ηθΐψθύοΓθΠθ άίθ Ιάθθ θίηθδ ΙθΕ§θίηΕ1δ. Ιη ΡΓθηάδ άηεάίδίίδθΕθΓ ΤπθΕϊΕθοπθ (ΕίΕίάο ηηά 

Α^Γθδδίοη), ίδΐ άίθ ΕηίδΙθΕηη§ άθδ ΙθΕδ άηΓθΕ ΙηΙθΓ&Ρΐΐοη ιηίΐ άθΐη Οΐήθΐςί ΕθδθΕπθΕθη. ΕάίίΕ 

ίεκιοΕδοη ζίθΕί ΕίηδίθΕάίθΕ άθΓ άγηεηηίδθΕθη νοΓ§έΐη§θ, (Ειθγ: ΐη άθΓ δγιηΕίοΙίδθΕθη ΡΕείδθ) 

άθη άθδΕπράνθη Βθ^πίί άθδ δθΙΕδί Είηζη. Εδ §θΕΙ ιΕγ άειππη, άειδ δηΕ]θ!ά: ίη ρδγθΕίδθΕθΓ ηηά 

ρΚγδΐδθΕθΓ ΕΕηδίθΕί ίηΓ δίθΕ ^θηοηυηθη ζα ΕθίΓ^θΕίθη ιιηά θδ ζιι ηηίθΓδθΕθίάθη νοη άθη 

Ού]θΕΐθη ιιηά άθΓ Αηβθηννθίί. (5;17) Οθγ Οπιηά άθΓ ΕϊηΙθΓδθΕθίάηη^ νοη δθΙΕδί ηηά ΙθΕ ΐδί 

ινθίίθΓ ηηίθη ΜΕθγ ζη θάέίηΙθΓη, άει ίθΕ νοΓθΓδί ίείθοΕδοηδ ΕΓδΓίθΓηη§θη ζηηι ινθΓάθηάθη 

ιηθηδθΕΗθΕθη ΕθΕθη ννίθάθΓ£θΕθη ιηδθΕΐθ. 

δίθ £θΕί νοη θίηθίη „ρδγθΕοδΕοηοϊηίδθΕθη Αηώη^δζηδίηηά" &ηδ, άθΓ δίθΕ άηΓθΕ £θπη§θ 

δρειηηηη§ ηηά θίηθ ηοθΕ ηίθΕί \νθίίθΓ ηηίθΓδθΕθίάΕείΓθ ρδγθΕορΕχδίοΙοψδθΕθ ΕηθΓψθ 

ίηηθΓΕειΙΕ άθδ ηΓδρπήψΗθΕθη, ιιηάίβετβηζίβτίβη δβΐύβί εηΐδΖθίθΕηθΐ. ΌηΓθΕ ίηηθΓθ 

Οθ^θΕθηΕθίΙθη (ΚδΓρθΓίηηΠίοηθη) ηηά ΕπηνίΓίαιη^θη νοη αηβθη \νήά άθΓθη ΕηΠνίθΕΕπψ 

ηηά υηίθΓδθΚθίάηη^ ίη 3££Γθδδίνθ ηηά ΚΕίάίηδδθ ρδγθΕίδθΕθ ΤπθΕθ, άίθ ά&δ Εδ Είΐάθη, 

νοΓειη§θίπθΕθη. ΝείθΕ άθΓ ΟθΕηΓί (ίΓϋΕθδίθδ δ&η§Εη§δδΗάίηηι) ινίάθΓίάΕΓί θίηθηι 

ΕθίΓ&θΕίΕθΕθη Τθίΐ άθΓ ινθίίθΓΕίη ηηάίίίθΓθηζίθΓίθη ΤπθΕθηθΓψθ, - νοΓθΓδΐ ειηί Γθίη 

ρΕγδίοΙοψδθΕθη \Υθ£θη - άίίίηδθ Εηΐ1ειάηη§ ίη ΕΙθίηθη ΒθίΓέψθη ηείθΕ ίηηθη. ΟΙθίθΕζθΕψ 

ηίιηιηί άίθ Εηΐ\νίθΕ1ηη§ άθΓ ΤπθΕειΕίηΕΓ ηείθΕ ειηβθη ίΕΓθη Εειηί. Όίθ ρΓέψθηίίειΙθη θΓο^θηθη 

Ζοηθη ηηά ίη δίθψθηάθΐη υητ£ειη§ θΕθηδο ,,άίθ £θδειιηίθη δθηδοπδθΕθη ηηά ιηοΙοπδθΕθη 

δγδίθηΐθ, άίθ άθη "ρππιέίΓειηΐοηοΓηθη" ΚθΓη άθδ ζηΕηηίΙψθη ΙθΕ άείΓδίθΠθη/' \νθΓάθη ηηη 

,,ρθΓίοάίδθΕ ΐίΕθΓΕθδθΙζΙ". ΡΓέψθηίΐειΙθ, ειΐδο δθχηθίΐθ ηηά εψΓθδδίνθ ΑΕΕνΜίθη ηηά 

ηηίθΓδθΕίθάΕθΕθ πιοΐοπδθΕθ ΚθειΕΕοηθη ζθί§θη δίθΕ ίοΓίειη. ϋίθδ δίηά άίθ θΓδΙθη νοΓΖθίθΕθη 

άθΓ δρ&ΙθίΕίη δθΕΓ Εοπιρίθχθη ΙθΕίηηΕΐίοηθη, άθΓθη ΑηδΕίΙάηη^ θίηθΓ ϊπιπιθγ 

ινθίίθΓΓθίθΕθηάθη δΕηΕΕίΓθΠθη ϋίίίθΓθηζίθΓηη§ ΕθάαΓί, \νοΕθί Εθίάθ Αιάθη νοη ΤΓίθΕθη 

Ρηδίοηδ- ηηά ρείΓίίθΠθη ΝθηΕ&ΕδίθΓηη^δρΓοζθδδθη ηηίθΓζο^θη ινθΓάθη. Όίθ Βθδθίζηη^ άθΓ 

ηθηθη δγδΐθπΐθ (ΙθΕ ηηά ϋΒθΠθΕ) θγ£ο1§1 ά&ηη δθ\νοΕ1 ιηίΐ ηθηΐΓ^ΗδίθΓΐθη ΤΓίθΕθη, ^1δ &ηθΕ 

πήΐ θίηθηι Τθίΐ άθΓ ΕΕίάίηδδθη ηηά 3£Γθδδίνθη ΤγιθΕθ. (5;25ί.) 

ϋ&δ ίπίΕθδίθ ίηΠηίίΙθ δΗάίηηι \νΕά η&θΕ ΑηδίθΕί άθΓ ΑηΙοΓίη νοη θίηθηι δθΙΒδΐ θγΙθΕϊ, ά&δ 

ζηηδθΕδΐ ηηΓ δρ&ηηηη^ ζ.Ε. Εθί Ηηη^θΓ ηηά Εηίδρ&ηηηη^ Εθί δ&11ί§ηη§ \ν&ΕΓηίπΐΓηί. ϋ&δ 

δθΙΕδί ίδί ά&Εθί αΐδ θίη δίθΕ ^ΙΙπιαΕΕθΕ δΕηΕΕίΓίθΓθηάθδ δθθΕδθΕθδ δγδίθπι εηιίζηίεΐδδθη. ΕΓδίθ 

ΡΓ&ψιη§θη \νθΓάθη άίθδθηι δγδίθπι άηϊθΕ άίθ ΕΓί&ΕΓηη§ νοη Εηδΐ ηηά υηΐηδί νθΓΗθΕθη. ϋ&δ 

ΒθάηΓίηίδ η&θΕ ΒθίΓίθάίψτη^ δίθΕΐ ίπι ΥοΓάθΓ^Γηηά. 
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Η ανάγκη της ικανοποίησης είναι στην πρώτη γραμμή. Εδώ διαδραματίζονται 

διαρθρωτικές και ενεργητικές διαδικασίες, οι οποίες διαρκώς επεκτείνονται. Έτσι 

αρχικά δεν είναι ούτε η ιδέα του δικού του εαυτού αλλά ούτε ενός αντικειμένου μια 

οριοθετημένη ενότητα. Γιατί τα συναισθήματά του συνυπάρχουν με τις αντιλήψεις 

του εν μέρει αντικειμένου που ικανοποιεί την ανάγκη. Επομένως συγχωνεύονται 

συνεχώς μεταξύ τους οι εικόνες του εαυτού και οι αντικειμενικές φαντασιώσεις, οι 

οποίες πρέπει να κατανοηθούν ως εικόνες μιας κατάστασης ή ως αισθητικές 

εντυπώσεις. (5,31) 

Η συγγραφέας διακρίνει μεταξύ του εαυτού, των αυτοπαραστάσεων και του 

συστήματος του Εγώ, γιατί το τελευτταίο είναι πολύ πιο διαφοροποιημένο και 

αρχίζει να εγκαθιδρύεται με την ικανότητα να διακρίνει μεταξύ του Εαυτού και των 

Άλλων ή του „Κόσμου των Αντικειμένων". 

Μέσω διαφόρων ειδών εμπειριών και των αντιλήψεων που συνδέονται με αυτές, 

παραμένουν στη μνήμη οι απομνημονευτικές εντυπώσεις, των οποίων το πεδίο 

επεκτείνεται διαρκώς. Από αυτές προκύπτουν φανταστικά σχήματα, βάσει των 

οποίων κατανοούνται τα αντικείμενα αγάπης καθώς και ο φυσικός και διανοητικός 

εαυτός. Αυτές οι εικόνες είναι αρχικά μόνο ανεπαρκώς δεικνυόμενες και ελάχιστης 

συνέχειας. Σε μικρά βήματα προκύπτουν από αυτές στη συνέχεια οι ενδοψυχικές 

αναπαραστάσεις των αντικειμένων και του εαυτού. (5,30) 

Λόγω της συμβιωτικής αρχικής κατάστασης, οι μητρικές φαντασιώσεις (εδώ 

συνυπολογίζω κι εκείνη της νταντάς, διότι αυτή εκπληρώνει επίσης μητρικά 

καθήκοντα) παίρνουν μια εκτενέστερη σημασία. Επειδή από τις φαντασιώσεις της 

επιθυμίας για την συνένωση με την μητέρα προκύπτουν όχι μόνο οι ,,πρόδρομοι 

μελλοντικής ταυτοποίησης", αλλά εκεί πηγάζει επίσης και ο παλαιότατος „τύπος 

αντικειμενικών σχέσεων". (5,50) Εάν το βρέφος για παράδειγμα θηλάζεται από την 

μητέρα του και έτσι του δίνεται στοματική ικανοποίηση, συγχωνεύονται οι εικόνες 

του εγώ και του αντικειμένου βραχυπρόθεσμα σε μια ενότητα, που σημαίνει πως 

αυτό φαντάζεται την ενότητα αυτή. Αυτό σημαίνει λοιπόν για την πλέον πρώιμη 

μορφή της ταυτοποίησης - μια ταυτοποίηση με την ευρύτερη έννοια - δύο πράγματα 

ταυτόχρονα: αφενός σχηματίζουν ο εαυτός και το αντικείμενο μια ενότητα, είναι 

ταυτόσημα, πανομοιότυπα, και αφετέρου συνδέεται με αυτό το συναίσυημα της 

ικανοποίησης. Επειδή αυτή η μορφή της ταυτοποίησης (η οποία είναι ένας 

πρόδρομος της ίδιας) είναι στενά συνδεδεμένη με το συναίσθημα της ικανοποίησης 

και για να μπορεί να ξεχωρίζει από άλλες μορφές ταυτοποίησης, πρέπει εδώ να 

χαρακτηριστεί ως ο πλέον πρώιμος, παθητικός τρόπος ταυτοποίησης. 

ΕΕθγΕθϊ ίίηάθη δίπιΕίτίΓθΙΙθ ηηά θηθΓ§θΐίδθΕθ ΡΓοζθδδθ δΐειΐΐ, άίθ δίέίηάψ ίηθίηειηάθΓ 

ϋύθΓ£Γθΐίθη. 5ο ίδΐ ζηη&θΕδί ινθάθΓ άίθ νοΓδίθΠηη§ νοητ θψθηθη 5θ1Εδΐ, ηοθΕ άίθ νοητ ΟΕ]θΕΐ, 

άίθ θίηθΓ &1>£θ£Γθηζίθη ΕίηΕθίΐ. Όθηη θψθηθ Εητρίίηάηη^θη δίηά νθηνούθη ητίΐ 

ννάΗΓηθΚιηηη§θη άθδ ΒθάηΓίηίδΕθίπθάψθηάθη Τθίΐοΐήθΐάθδ. ϋτΕθΓ νθΓδθΕπίθΙζθη 

δθΐύδάιηεψίηθδ ηηά ΟύψΕΙίΓηεψίηθδ, άίθ τΐδ ΖηδΐτηάδΒίΙάθΓ, &1δ ΒθίίηάΙίθΗΕθίίδθίηάπΐθΕθ 

τηίζηίτδδθη δίηά, νοΓθΓδΐ ρθπηειηθηΐ ητίΐθίητηάθΓ. (5;31) 

5ίθ ηηΐθΓδθΕθίάθί ζινίδθΕθη άθΐη ΒθΙΕδΐ, άθη ΒθΙΕδΐτθρΓ&δθηΐτηζθη ιιηά άθΐη 5γδΐθητ ΙθΕ, άτ 

§θΓ&άθ άειδ Εθϊζϊθγθ \νθίΐ&ηδ άίίίθΓθηζίθΓΐθΓ ίδΐ ιιηά δίθΕ θΓδΐ ζη θΐειΕΗθΓθη Εθψηηΐ πιίΐ άθΓ 

ΡέΐΕί§Εθίΐ ζχιγ ΕΙηΐθΓδθΕθίάηη^ ζ\νίδθΕθη άθΐη 5θ1Εδΐ ιιηά άθη ΑηάθΓθη Εζ\ν. άθΓ „\Υθ1ΐ άθΓ 

ΟΕΐθΕΐθ". 

ΌιιγθΗ νθΓδθΗίθάθηθ ΑΗθη νοη ΕΓίθΕηίδδθη ιιηά άίθ άεπτη ^θΕηηάθηθη ΥλτΕΓηθΕητηη^θη, 

νθΓύΙθίύθη θΓίηηθΓύ&Γθ ΕίηάΓϋθΕθ ίηι ΟθάέίθΕΐηίδ, άθΓθη υητΐετψ δίθΕ δΐέΐηάψ θπνθίΐθΓΐ. 

ϋ&Γ^ιΐδ Είΐάθη δίθΕ ίητεψίηϋΓθ δθΕθίηειΐτ, τηί§Γηηά άθΓθΓ άίθ ΕίθΕθδοΕ]θΕΐ:θ, δοννίθ άτδ 

ΕογρθγΕθΕθ ιιηά δθθΕδθΕθ 5θ1Εδΐ, θΓίτβί ινθΓάθη. ϋίθδθ Ιηττψηθδ δίηά ζηηϋθΕδΐ ηιΐΓ δθΕιντθΕ 

τη^θάθηΐθΐ ιιηά νοη §θπη§θΓ Κοηΐίηηίΐέίΐ. Ιη ΕΙθίηθη δθΕπΐΐθη θηΐδΐθΕθη άεπτηδ άτηη άίθ 

ίηΕ^ρδγθΕίδθΕθη ΚθρΓτδθηΐτηζθη άθΓ ΟΕ)θΕΐθ υηά άθδ 5θ1Εδΐ. (5;30) 

ϋθη ητηΐΐθΓΚθΕθη Ιηττψηθδ (ίθΕ ΓθθΕηθ ΕίθΓζη τηθΕ άίθ άθΓ Απππθ, άτ άίθδθ ρ ηιηΐΐθΓΚθΕθ 

ΡηηΕΐίοηθη θΓίηΙΙΐ) Εοητητΐ, τηίψηηά άθΓ δγηιΒίοΐίδθΕθη Αηδ^ωψδδίΐητΐίοη, άθπτητθΕ θίηθ 

ινθίΕθίθΕθηάθ ΒθάθΐιΕιη§ ζη. Όθηη τηδ Υ\/ηηδθΕρΕτηΐτδίθη ητθΕ Είηδδθίη πιίΐ άθΓ ΜηΐΐθΓ 

θην^θΕδθη ηίθΕί ηηΓ άίθ ,,νοΓίϋηίθΓ ΕηηίΕ^θΓ Ιάθηΐίίίζίθππψ", δοηάθΓη τηοΕ άθΓ 

τΙΙθΓίπίΕθδΐθ ,,Τγρηδ νοη ΟΕίθΕΐΕθζίθΕηη^θη" Ετΐ Ειθγ δθίηθη υτδρππψ. (5;50) \Υθηη άθΓ 

5Μη§Εη§ Εθίδρίθΐδίνθίδθ νοη άθΓ ΜηΐΐθΓ §θδΕ11ΐ \νπά ηηά ογ&Ιθ Βθίπθάψηη^ ίΕπι ζηΐθίΐ \νπά, 

νθΓδθΕηίθΙζθη άίθ 5θ1Εδί- ηηά ΟΕ]θΕΕηιαψηθδ ΡηΓζίπδίψ ζη θίηθΓ ΕίηΕθίΐ, άτδ Εθίβί θγ 

ρΕτηΐεΐδίθΓΐ άίθδθ ΕίηΕθίΐ. ϋεΐδ Εθάθηίθί άθΐηηείθΕ ίίπ άίθ ίπΐΕθδΐθ Ροπή νοη ΙάθηΐίίίζίθΓηη^ - 

θίηθ Ιάθηΐίίίζίθππψ ίηι ινθίΐθδΐθη 5ίηη - θίη ΖινθίίτθΕθδ: ζηπι θίηθη Είΐάθη άτΕθί ΒθΙΕδΐ ηηά 

ΟΕ)θΕΐ θίηθ ΕίηΕθίΐ, δίηά ίάθηΐίδθΕ ηηά ζηπι τηάθΓθη ίδΐ άεπτη θίη ΟθίηΕΙ άθδ Βθίπθάψΐδθίηδ 

^θΕηηρίΐ. Όά άίθδθ Ρογπι νοη Ιάθηΐίίίζίθπιη^ (άίθ §θητη£θηοπιπΐθη θίη νοΓίέΐηίθΓ άθΓδθΙΕθη 

ίδΐ) θη§ νθΓΕηηάθη ίδΐ ητίΐ άθπι ΟθίηΕΙ άθδ Βθίπθάψΐδθίηδ ηηά άειητίΐ δίθ νοη τηάθΓθη 

ΡοΓπίθη άθΓ ΙάθηΐίίίζίθΓηη§ ηηΐθΓδθΕθίάΕ&Γ ίδΐ, δοΐΐ δίθ Ειθγ τΐδ άίθ ίπίΕθδΐθ, ρ^δδίνθ 

ΙάθηΐίίίζίθΓηη^δίνθίδθ ΕθζθίθΕηθΐ ινθΓάθη. 
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Από ενεργητική άποψη, υπάρχει πάντα μια παλινδρόμηση στην συμβιωτική 
εμπειρία, μια επιστροφή σε μια παλαιότερη, λιγότερο διαφοροποιημένη μορφή 
ύπαρξης, όπου εγκαταλείπεται και πάλι το στάδιο της αρχικής ανάπτυξης του εγώ. 

„ Αυτός ο τύπος της ταυτοποίησης κυριαρχεί στην ψυχική ζωή του μικρού παιδιού 
επικρατεί σε όλη την προ-οιδιπόδεια και πρώιμη οιδιπόδεια φάση της ψυχικής ζωής 
του βρέφους και ακόμη και σε κάποιο βαθμό πολύ αργότερα." (5,51) Και εάν και σε 
αυτό το στάδιο αρχίζει να εδραιώνεται το σύστημα του εγώ, ,,και επίσης όταν το 
παιδί έχει φτάσει σε πλήρη αντίληψη του εαυτού του και των αντικειμένων της 
αγάπης του ως μεμονωμένο ον, η εξάρτησή του από την μητέρα ως προς την 
ικανοποίηση των περισσότερων ενστικτωδών αναγκών του και σχετικά με την 
εξάσκηση των λειτουργιών του εγώ του πρέπει να αποτρέψει τον πλήρη διαχωρισμό 
της μητρικής εικόνας και της εικόνας του εαυτού του." (5,52) 

Από την άλλη πλευρά το μικρό παιδί μαθαίνει - παρά την εξάρτησή του - επίσης να 

χρησιμοποιεί τα όργανα του δικού του του σώματος, που ανήκουν στις κινητικές 

δεξιότητες. Με την στελέχωση και την απόκτηση των συναφών σωματικών και 

συναισθηματικών λειτουργιών, ανοίγεται για πρώτη φορά, ακόμη και εάν αυτό 

γίνεται μόνο αμυδρά ο δρόμος προς την αυτονομία. ,,Η εκτυλισσόμενη κινητική 

δραστηριότητα" υποκινείται εδώ από ένα άλλο είδος ταυτοποίησης, η οποία στοχεύει 

να μιμηθεί την μητέρα (ή τα αντικείμενα της αγάπης). Μπορεί βέβαια να συνεχίζει 

να είναι ο στόχος η επανασυγχώνευση, όμως αυτή θα επέλθει με την δική του 

δραστηριότητα. 

Η παιχνιδιάρικη απομίμηση της μητρικής δραστηριότητας, της μητρικής 
συμπεριφοράς πρέπει όμως να κατανοηθεί ως πρόδρομος της πραγματικής 
ταυτοποίησης του εγώ. Γιατί η πράξη του παιδιού 'να το κάνει έτσιν σαν να ήταν η 
μητέρα, παρόλο που δεν μπορεί ακόμη να καταλάβει το νόημα αυτής της δράσης, 

προκύπτει μονάχα από την στενή συναισθηματική προσκόλληση προς τη μητέρα, 

δηλαδή είναι καθαρός αντικατοπτρισμός. Επομένως, δεν επιδιώκει να επιτύχει μια 
πραγματική ομοιότητα με το αντικείμενο αγάπης. Η αδυναμία του μικρού παιδιού 
να αντιληφθεί την πραγματικότητα, του δίνει την δυνατότητα, να διαμορφώσει τις 
εικόνες του εαυτού του και των αντικειμένων με την έννοια των μαγικών του 
επιθυμητών φαντασιώσεων, έτσι ώστε να επεκτείνει τους δικούς του περιορισμούς και 
τα όρια και να επεκτείνει και να συνενώσει κατά βούληση εκείνα του αντικειμένου 
της αγάπης. (5;53 £.) Τα «Απομνημονεύματα» του Σρέμπερ μαρτυρούν 
παραδειγματικά τέτοιες μαγικές φαντασιώσεις. Έτσι είναι σε αυτόν οι πλέον πρώιμοι 
τρόποι της ταυτοποίησης αποτελεσματικοί, οι οποίοι, λόγω των μαγικών 
χαρακτηριστικών τους, προέρχονται από πολύ πρώιμους μηχανισμούς ενδοεγχύσεως 
και προβολής. Πηγαίνουν χέρι-χέρι με συγχωνεύσεις εικόνων του εαυτού και του 
αντικειμένου, στις οποίες υφίσταται επίσης μια διαπερατότητα των πραγματικών 
ορίων μεταξύ του εαυτού και του αντικειμένου. Για να είμαστε ακριβείς συναντάμε 
σε αυτόν διάφορες εικόνες, δηλαδή τον ήλιο, τις ακτίνες και τον Θεό. Επειδή όμως 
είναι τόσο ιδιαίτερα αλληλοσυνδεδεμένες μεταξύ τους, αποδεικνύεται προβληματικό, 

να εξετάσουμε τα στοιχεία ένα-ένα ξεχωριστά. Το ίδιο πρόβλημα εντοπίζεται και 
στην συνεχή προσκόλληση του Σρέμπερ με αυτές τις εικόνες. Η αποτελεσματικότητα 
των πρωτόγονων τρόπων ταυτοποίησης φαίνεται να διακυβεύεται κι εδώ. 
ΕηθΓ£θΕδθΕ ΕθΕείθΕίθί ίίηάθΐ άειΕθί ϊιϊιπιθγ θϊπθ Κθ^Γθδδίοη ζιπη δγιηΒίοΕδθΕθη ΕγΙθΕθπ, θίηθ 

ΚιϊθΕΕθΕγ ζιι θϊπθγ ίπΐΕθΓθη, ιυθπϊ^θγ άίίίθΓθηζίθΓΐθη Ό&δθίηδίοπη δΐ^ΐΐ, ινοΕθί άίθ δΐιιίθ άθΓ 

Εθψηηθηάθη ΙθΕ-Εηΐ\νίθΕΚιη§ \νίθάθΓ νθΓΠδδθη \νίΓά. ,,ΌίθδθΓ Τγριίδ νοη Ιάθηΐίίίζίθπιη^ 

ΕθΓδθΕί ίιη δθθΐθπίθύθη άθδ ΚΙθίηΕίηάθδ άίθ £&ηζθ ρΓ&οάίρ&Ιθ ιιηά ΕΐΐΕθ οάίρΠθ ΡΕ&δθ 

ΕίηάιΐΓθΕ νοΓ - ιιηά Είδ ζιι θίηθίη £θ\νίδδθη Θγ&Τ δθ£&Γ ηοοΕ δρέίίθΓ." (5;51) ΕΓηά οΕινοΕΙ δίθΕ 

ίη άίθδθΐη δί&άίιιηι ά&δ δγδίθΐη ΙθΕ ζη θΙ^ΕΗθγθπ Εθψηηΐ, ,,ιιηά ^ιιθΕ \νθηη ά^δ Κίηά δθΕοη 

ζιι θϊπθγ νοίΐθη νλ&ΕΓΠθΚιηιιη§ δθίηθΓ δθΙΕδί ιιηά δθίηθΓ ΕίθΕθδοΕΐθΕίθ Ηδ ίηάίνίάιΐθΐΐθδ ννθδθη 

£θ1&η§1 ίδΐ, ιηιιβ δθίηθ ΑΕΕέΕψψΕθίΐ νοη άθΓ ΜιιΙΙθγ ΕίηδίθΕΐΙίθΕ άθΓ Βθίπθάίψηψ δθίηθΓ 

ιηθίδίθη ΤπθύύθάϋΓίηίδδθ ιιηά ΕίηδίθΕΐΙίθΕ άθΓ ΑιΐδϋΕιηψ δθίηθΓ ΙθΕίηηΕΕοηθη ίπίΓηθΓ ηοθΕ 

άίθ νοΙΙδΗηάψθ ΤΓθηηιιη§ άθΓ πναΐΐθΓΗθΕθη ιιηά άθΓ δθΙΕδΐίιη&ψηθδ νθΓΕίηάθΓη." (5;52) 

ΑηάθΓθΓδθίΐδ ΙθΓηΙ ά^δ ΚΙθίηδίΕίηά - ϊγοϊζ δθίηθΓ ΑΕΕωψψΕθίί - ειιίθΕ νοη άθη θΓ£&ηθη άθδ 

θί^θηθη ΚοΓρθΓδ, άίθ άθΓ ΜοΐοπΕ ειη^θΕοΓθη, ΟθΕγεοιθΕ ζιι ιηείθΕθη. ΜίΙ άθΓθη Βθδθΐζιπψ 

ιιηά άθΓ Αηθί§ηιιη§ άθΓ ά^ζιψθΕδΓψθη ΕοΓρθΓΚθΕ-δθθΗδθΕθη ΓιιηΕΕοηθη θΓοίίηθί δίθΕ 

θΓδΙιη&Ιδ, ινθηη ειιίθΕ ηιΐΓ £3ηζ δθΕ\ν&θΕ ειη^θάθΐιΐθΐ άθΓ \Υθ§ ζιιγ ΑιιΙοηοιηίθ. ,,Όίθ δίθΕ 

θηίΜίθηάθ ΓηοΙοΓίδθΕθ ΑΕίίνίί&ΐ" ίδΐ ά&Εθί ΓηοΐίνίθΓί άιΐΓθΕ θίηθ \νθίΐθΓθ Αγϊ νοη 

ΙάθηΙίίίζίθπιη§, άίθ άείΓειιιί ^ΕζίθΕ άίθ ΜιιΙΙθγ (Εζ\ν. άίθ ΕίθΕθδοΕ]θΕΐθ) ζιι ίιηίΙίθΓθη. Ζ\ν&Γ ίδΐ 

άαδ Ζίθΐ ινθίίθΓΕίη άίθ \ΥίθάθΓνθΓδθΕιηθ1ζιιη£, άοθΕ θγγθιθΕϊ ινθΓάθη δοΐΐ άίθδθ άιΐΓθΕ θί£θηθ 

ΑΕΐίνίΐέίΐ. 

Όίθ δρίθΙθΠδθΕθ Ν^θΕ&Επιιιη^ άθΓ ιηαΐΐθΓΗθΕθη ΑΕΐίνΜΐ, άθδ ΓηηΐΐθΓΗθΕθη Η&ΕίΕΐδ ίδΐ 

]θάθθΕ &1δ νοΓί&ιιίθΓ νοη θθΕΙθγ ΙθΕ-Ιάθηΐίίίζίθππψ &ιιίζιιΗδδθη. ϋθηη άίθ ΗηηάΕπψ άθδ 

Κίηάθδ, άίθδθδ 'δο ζιι ΐιιην αΐδ \ν&Γθ θδ άίθ ΜιιΙΙθγ, \νοΕθί θδ άθη δίηη άίθδθΓ ΗειηάΕπψ ηοθΕ 

ηίθΕΐ η&θΕνοΙΙζίθΕθη Ε&ηη, ΓθδΐιΙΐίθΓΐ αΐΐθίη ειιΐδ άθΓ θη§θη θπψέΐίΕίδθΕθη Βίηάιπψ &η άίθ 

ΜιιΙΙθγ, ίδΐ ειΐδο Γθίηθ \Α/ΐθάθΓδρίθ£θΕιη£. Ό^Εθγ ζίθΕ δίθ ηίθΕΐ ά&Γ&ιιί ειΕ, θίηθ γθ^Ιθ 

ΑΕηΙίθΕΕθίΐ ιηίΐ άθΐη ΕίθΕθδοΕίθΕΐ ζιι θΓΓθίθΕθη. Ό&δ υηνθπηδ£θη άθδ ΚΙθίηΕίηάθδ, άίθ 

ΡθΠίΐέίΐ ιν&ΕΓΖιιηθΕπίθη, νθΓδθΙζΙ θδ ίη άίθ Εεψθ, δθίηθ ΟΕ]θΕΐ- ιιηά δθΙΕδΐίιηεψίηθδ ίιη δίηηθ 

δθίηθΓ ηκψίδθΕθη ν\ΤιηδθΕνοΓδΐθΠιιη£θη άθΓ&Γί ζιι £θδΐει1ΐθη, ά&δ θδ δθίηθ θί§θηθη 

Βθ§Γθηζιιη§θη ιιηά άίθ άθδ ΕίθΕθδθΕ]θΕΐθδ η^θΕ ΒθΙίθΕθη θηνθίΙθΓη ιιηά ΓηίΐθίηωιάθΓ 

νθΓθίηί^θη Εειηη. (5;53 ί.) νοη άθΓείΓΐ ιηεψίδθΕθη \ΥιιηδθΕρΕειηΐεΐδίθη 1θ£θη άίθ 

,,ΌθηΙθνναΓάψΕθίΐθη" 5θΕγθΕθγ8 ηιιη, £θηιάθζιι θΧθίηρΙ&πδθΕ, Ζθίψηίδ &Β. δοιηίΐ δίηά ειιίθΕ 

Εθί ίΕιη ίΓύΕθδΙθ ΙΥθίδθη άθΓ Ιάθηΐίίίζίθπιη£ \νΪΓΕδειιη, άίθ, &αί§πιηά ιΕγθγ ιη&ψδθΕθη 

ΟΕ&ΓαΕίθΓίδΕΕδ, 8θΕγ ΕίΐΕθη ΙηΐΓθ)θΕΕοηδ- ιιηά ΡΓθ]θΕΐίοηδΐηθθΕ&ηίδΓηθη θηίδΠιηΓηθη. 5ίθ 

§θΕθη θίηΕθΓ ηιίΐ νθΓδθΕηίθΙζιιη^θη νοη δθΙΕδΙ- ιιηά ΟΕΐθΕΕπι&ψηθδ, Εθί άθηθη θΕθηί&Πδ θίηθ 

ΟιΐΓθΕΗδδί^ΕθίΙ: άθΓ ΓθΠθη (ώθηζθη ζ\νίδθΕθη άθΐη 5θ1Εδί αηά άθΐη ΟΕ]θΕί §θ§θΕθη ίδΐ. 

Οθηειιι^θηοππηθη δίηά Εθί ίΕιη νθΓδθΕίθάθηθ Ιπι&ψηθδ &ηζιιΐτθίίθη, ηδπιΕθΕ δοηηθ, δΐΓ&ΕΙθη 

ιιηά (3οΐΐ. Ό& δίθ ]θάοοΕ άθΓ&Γί θί§θηΕΐιη1ίθΕ Γηίίθίη^ηάθΓ νθΓηιιίθΕΐ δίηά, θΓ\νθίδί θδ δίθΕ ^1δ 

ρΓοΕΙθίηδΕδθΕ, άίθδθ Είθΐηθηΐθ §θΐΓθηηΐ νοηθίη^ηάθΓ ζιι ΕθΐΓ&θΕΐθη. Όεΐδ §1θιθΕθ ΡγοΕΙθπι 

ίίηάθΐ δίθΕ ειιίθΕ ίη 5θΕγθΕθγ8 ρθπη&ηθηίθΓ ΥθΓΕιιηάθηΕθίί ηιίί άίθδθη Ιηΐδψηθδ. 

40 41 



Έτσι, όπως το παιδί έχει φαντασιώσεις, πως είναι το αντικείμενο ή πως είναι 
τουλάχιστον ένα τμήμα αυτού, μπορεί τέτοιου είδους ιδέες να κολλήσουν στο μυαλό 
ενός ψυχωτικού ατόμου και να γίνουν μανιώδεις και παραληρηματικές πεποιθήσεις. 

(5,56) Όπως και αυτές του Σρέμπερ, πως δήθεν ο Θεός μιλάει με αυτόν μέσω της 
διαμεσολάβησης του ήλιου. Το φως του ήλιου χρησιμοποιείται από τον Θεό γενικά 
για την παρατήρηση των γεγονότων στη γη, ειδικά όμως για την παρατήρση του 
Σρέμπερ. Η ιδιαίτερη προσοχή του Θεού γι'αυτόν προέρχεται από την αδιάσπαστη 
προσκόλληση των ακτινών (θεϊκά νεύρα) στο άτομό του (βλ. παραπάνω). 

Οι μεγαλομανιακές απόψεις που βρέθηκαν σε παιδιά και σε ψυχωτικά άτομα, οι 

οποίες περιλαμβάνουν μια αξιοπιστία σχετικά με την παντοδυναμία της σκέψης και 

την μαγεία των λέξεων, αξιολογούνται από την Έντιτ Γιάκομπσον ως μια σαφής 

ένδειξη των προ-οιδιπόδειων σταδίων της ανάπυξης του εγώ. Έτσι το ψυχωτικό εγώ 

υποχωρεί σε ένα στάδιο της ανάπτυξής του, στο οποίο ο σχηματισμός και η 

στελέχωση εικόνων του εαυτού και του αντικειμένου μόλις αρχίζει, και επομένως δεν 

διακρίνεται το ένα από το άλλο. (5,55 ) Οι φαντασιώσεις της παντοδυναμίας του 

Σρέμπερ αντιπροσωπεύουν για μένα φαινόμενα παλινδρόμησης, των οποίων ο προ- 

οιδιπόδειος χαρακτήρας δεν μπορεί να ανατραπεί. 

Εάν κατανοήσω τα προαναφερθέντα στοιχεία της ψύχωσης και του παραληρήματος 

του επιπλέον ως εικόνες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις ασυνείδητες επιθυμίες και 

φιλοδοξίες του, τότε θα έπρεπε να γίνουν σαφείς σε αυτές οι θεμελιώδεις συγκρούσεις 

του. Θα ήθελα εδώ να τονίσω ξανά πως δεν πρόκειται για σαφώς διακριτές εικόνες 

του αντικειμένου ή του εαυτού. (Για τον λόγο αυτό αναπαρήγαγα αρχικά τις ιδέες 

του Σρέμπερ όσο το δυνατόν λεπτομερέστερα.) Εδώ πρόκειται πιο πολύ για τέτοιες 

ιδέες, οι οποίες λόγω της προοιδιπόδειας καταγωγής τους, είναι λίγο-πολύ στενά 

συνδεδεμένες με τις πρώιμες παιδικές επιθυμίες που απευθύνονται σε αυτές. Συνεπώς 

φαίνεται σκόπιμο, να παρατηρήσουμε πρώτα τα κοινά τους χαρακτηριστικά. 

Και οι τρεις, δηλ. και ο Θεός και ο ήλιος και ιδιαίτερα οι ακτίνες (και των δύο) 

βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τον Σρέμπερ. Αυτό παραπέμπει αφενός στην 

εκπλήρωση της επιθυμίας για συγχώνευση με την μητέρα. Αφετέρου μπορεί η 

αμφιλεγόμενη στάση του απέναντι στις φαντασιώσεις να κατανοηθεί έτσι, ώστε η να 

μην επιτυγχάνεται η επιθυμητή συμβίωση (ή το πολύ προσωρινά), να μην 

εκπληρώνονται στελεχώσεις διάρκειας εκ του λίμπιντο και να μετατρέπονται σε 

επιθετικές. Προέρχονται όμως από χρονικό διάστημα διαρκών μετατοπίσεων και 

μετατροπής στελέχωσης. Το λίμπιντο και η επιθετικότητα αφαιρούνται από το 

αντικείμενο της αγάπης και κατευθύνονται προς τον εαυτό και αντίστροφα. Το ίδιο 

συμβαίνει και με τα αντικείμενα, ενώ οι εικόνες του εαυτού και του αντικειμένου 

καθώς και οι εικόνες διαφορετικών αντικειμένων συγχωνεύονται προσωρινά, 

διαχωρίζονται και επανασυνδέονται. 

ϋίθ ννίιΤδειιτώώΙ ρππιίΙίνθΓ Ιάθηΐίίίζίθππψδίνθίδθη ψύί δίθΗ Ηιθγ οίίθηδίθΜίθΙι θίη 

ΒίθΠάίθΚθίη. 5ο \νίθ άειδ Κίηά ρΚ&ηΗδίθΓί, θδ δθΐ ά&δ ΟΙήθΗ, οάθΓ \υΜγθ ζιιιηίηάθδΐ θίη Τθίΐ 

νοη ίΗιη, Εδηηθη άθΓ&Γΐψθ νοΓδίθΠιπψθη Βθί θϊπθιπ ΡδγθΗοΐίΕθΓ ζη ίθδΙ^θί^ίΐΓθηθη, 

ιν&ΕηΚειίίθη ϋύθΓΖθΐι§ιιη§θη ινθϊάθη. (5;56) ν\Τθ θΒθη άίθ νοη ΒθΚγθΒθγ, (Ηδ Οοίί άιΐΓθύ 

νθΓΐηίΙΙΙιπψ άθΓ 5οηηθ ιηίΐ ίΐιηι δρπθΗί. ϋεΐδ δοπηοπΙκΤιΙ άίθηί Οο1± ζ ειΐΐ^θΐηθίη ζιιγ 

ΒθοΒείθΙιΙτπψ άθδ ΟθδθΗθΗθηδ 3ΐιί άθΓ ΕγΤθ, δρθζίθΐΐ εώθΓ ζιιγ Βοού&εΚίτιη^ ΒθΙΐΓθΒθΓδ. ϋίθ 

ΒθδοηάθΓθ ΑυίιηθΓίνδ&ιηΤοίΙ ΟοΙίθδ ίϋΓ ίΗη ίδΐ τνϊθάθπιπι ΒθάπψΙ άιπτΤι άθη υηΙδδύ&Γθη 

ΝθΓνθη3η1ιειη§ άθΓ ΒίτειΕΙθη (^δίάίθΚθη ΝθΓνοη) ειη δθίηθ ΡθΓδοη (δ.ο.). 

ϋίθ §Γδβθη\ν&Κηδίηηί§θη ΒθΙτείθΗΐιπψδίνθίδθη, \νίθ δίθ Βθί ΚίηάθΓη ιιηά ΡδγεΚοΐίΡθΓη 

ειηζιιΐτθίίθη δίηά, άίθ θίηθ ΟΗιιΕινηΓάψΕθίί ΚίηδίθΜίθΙι Τθγ ΑΠπι&θΙτί Τθγ ΟθάειηΕθη ιιηά άθΓ 

άθΓ \ΥθΓίθ θίηδθΜίθβθη, ΒθίνθΓΐθί Ε. ί^εοΒδοη &1δ οίίθηδίθΒΐΙίθΒθδ ΑηζθίθΒθη άώτΐΓ, ά&δ 

ρΓ^δάίρ&Ιθ δΐιιίθη άθΓ ΙθΒθηΙννίθΕΙιΐΓψ ζιιίεψθ Ιτείθη. ϋεΐδ ρδγθΒοίίδθΗθ ΙθΒ ΓθψτθάίθΓΐ δοηιίΐ 

3ΐιί θίηο δΐιιίθ δθίηθΓ ΕηΙ\νίθ1άιιη£, ειιιί άθΓ άίθ ΗθΓ&ιΐδΒί1άιιη£ ιιηά Βθδθίζιιη§ νοη 5θ1ΒδΙ- ιιηά 

ΟΒ)θ1<ΐίπιεΐ£ίηθδ £θΓαάθ θίηδθίζΐ, άίθδθΙΒθη άειΒθΓ Βηιπη νοηθίηαηάθΓ ιιηίθΓδθΗίθάθη ινθΓάθη. 

(5;55 ί.) ϋίθ ΑΙΙητ^θΗΐδρΚ^ηΙ&δίθη 5θΒΓθΒθΓδ δίθΐΐθη ίϋΓ ιηίθΗ Κθ^ΓθδδίοηδρΜηοηίθηθ ά&Γ, 

άθΓθη ρΓ^δάίρ&ΙθΓ ΟΒ&γ^Ηθγ ηίθΒί νοη άθΓ Ηειηά ζιι ινθίδθη ίδΐ. 

Ρ^δδθ ίθΗ άίθ θΒθη ειη^θίΐίΚΓΐθη ΕΙθπίθηΙθ δθίηθδ ννάΒηθδ ζιιάθΐη &1δ Ιηιεψίηθδ ειιιί, άίθ δθίηθ 

ιιηΒθίνιιβΙθη ννΐΐηδθΒθ ιιηά 5ΐΓθΒιιη£θη ΓθρΓθδθηΐίθΓθη, άωτη ιηαβίθη δίθΤι &η ίΗηθη δθίηθ 

ψηιηάΐθ^θηάθη ΚοηίΙίΕΐθ νθΓάθΐιίΙίθΗθη. ϋ&ζιι ιηδθΒίθ ίθΒ ηοθΒ θίηπιειΐ Βθίοηθη, άειδ θδ δίθΗ 

ηίθΒί ιιητ ΕΗγ αηΙθΓδθΚθίάύ^Γθ ΟΒ]θΕϊ- Βζ\ν. δθΙΒδίίιηεψίηθδ Κ^ηάθΐί. (Αιΐδ άίθδθηι Οηιηά 

ΗειΒθ ίθΒ ρ 5θίΐΓθΒθΓδ νοΓδΙθ11ιιη§θη &ηί&η§δ ειιΐθΒ ηιδ^ΙίθΕδί ειιΐδίϋΚΓΐίθΒ \νίθάθΓ§θ£θΒθη.) Εδ 

Βωτάθΐί δίθΚ νίθΙηίθΙΐΓ ιπη δοΙθΒθ, άίθ 3ΐιί£πιηά Τιγθγ ρΓϋδάίρΠθη ΗθΓΕιιηίί, θίηΒθΓ^θΒθηά 

πιίΐ άθΓ ειιιί δίθ §θΓΐθίιΙθΙθη ίΓαΚίηίαηΐίΙθη \ΥϋηδθΕθ, πιθΒγ οάθΓ \νθηί§θΓ θη§ ιηίΐ θίη&ηάθΓ 

νθηνοΒθη δίηά. Εδ θΓδθΕθίηί πτιγ άεάΐθΓ Γ^ΐδ^ιη, ζιιη^θΕδΙ: ϊΕγθ §θηΐθίηδ3πΐθη ΜθγΕιμΙθ ζυ 

ΒθϊΓ&θΕίθη. 

ΑΠθ άΓθί, δοινοΐιΐ Οοά &1δ ^ιιθΗ άίθ 5οηηθ ιιηά §ζηζ ΒθδοηάθΓδ άίθ δίΓεάύθη (ΒθίάθΓ) δίηά ίη 

δΗηάί^θηι ΚοηΗΕΐ ζιι 5θΕγθΒθγ. ϋ^δ νθηνθίδί ζιιητ θίηθη &ιιί ϋΐΓθη ινιιηδθΕθΓίίΐΠθηάθη 

ΑδρθΕΐ η^θΗ νθΓδθίιπίθΙζιιη^ πιίΐ άθΓ ΜιιΙΙθγ. Ζητη ^ηάθΓθη Εδηηθη δθίηθ ειπιΒίν^ΙθηΙθη 

Η&ΐΐιιη^θη §θ§θηηδθΓ άθη Ιιη&§ίηθδ άεώπψθΒθηά νθΓδΠηάθη ινθΓάθη, ά&β άίθ θΓδθΚηΙθ 

5γπιΒίοδθ ηίθΗΐ (οάθΓ ΒδθΗδΐθηδ νοΓϋΒθΓ^θΗθηά) θγγθιθΕΙ ινίΓά, ΙίΒίάίηδδθ Βθδθίζιιη^θη ηίθΒΐ 

ά^ιΐθΓίιαίί: ζιίδΗηάθ Εοητητθη ιιηά ίη εψψΌδδίνθ ιιπΐδθ1ι1&§θη. ΕηίδΗητπίθη δίθ άοθΕ θίηθίη 

ΖθίΙ^Βδθίιηίΐΐ δΠηάί^θΓ ΒθδθΙζυη§δνθΓδθΚίθΒιιη§θη ιιηά -υππνωτάΐιιη^. ΙππηθΓζη ινθΓάθη 

ΕίΒίάο ιιηά Α§£Γθδδίοη άθηι ΕίθΒθδοΒ)θ1ςΐ θηΐζο^θη ιιηά &ιιί ά&δ 5θ1ΒδΙ ^θπθΕΙθϊ ιιηά 

ιιπι^θΕθΕγϊ. ΟΙθίθΒθδ ^θδθΐιίθΐιΐ πιίΐ άθη ΟΙήθΗθη, άθπνθίΐ άίθ 5θ1ΒδΙ- ιιηά ΟΒ]θΠίπιειψηθδ 

θΒθηδο \νίθ άίθ Ιηκψίηθδ νθΓδθύίθάθηθΓ ΟΒ]θΕΙθ νοΓίΐΒθΓ^θΚθηά ίηθίηαηάθΓ ϋΒθΓ^θΕθη, δίθΗ 

ΐΓθηηθη ιιηά δίθΕ ννάθάθΓ νθΓθίηί^θη. 
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Με βάση την ενσωμάτωση και την απομάκρυσνη του αντικειμένου της αγάπης, 

αντικατοπτρίζονται αυτές οι διαδικασίες στελέχωσης σε διαδικασίες επέμβασης και 

προβολής. (5,54) Τέτοιες διαδικασίες διακρίνονται επίσης σε σχέση με τα αντικείμενα 

του Σρέμπερ (ή των εικόνων και φαντασιών αυτών). 

Ένα από αυτά είναι ο ήλιος, ο οποίος επιτέλους θα γίνει το επίκεντρο της ερμηνείας 

μου. 

ΒαδΪ6Γ6ηά επιί ΙηΡοΓροΓοίΐίοη ηηά Απδδΐοβιιη^ άθδ ΕίθΒδδοΙήθΕίθδ, \νθΓ06η άίθδθ 

Βθδθίζυη£δνοΓ£ίΐη£θ ίη ΐηΐΓθ]θ1ς1ΐνθη ιιηά ρΓθ]θ1Τίνθη νοΓ£έΐη£θη \νίθάθΓ£θδρίθ§θ11:. (5;54) 

δοΙεΚθ νοΓ^δη^θ δίηά ^ικιΐι ίη Βθζιι£ ειιιί 5ε1ΐΓθΒθΓδ ΟΙήθΕΐθ (Βζ\ν. Τθγθπ Ιπι&^ίηθδ) θΓ^θηηΒ&Γ. 

Είηθδ άεινοη ίδί άίθ δοηηθ, <ϋθ ηαη θηάΙκΈ ζιιιη ζθηίτειίθη ΡηηΕί ηΐθίηθΓ ϋθΐιίιιη§ ινθίάθη 

δοΐΐ. 
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Ο ήλιος ως μητρικό αντικείμενο 

Όπως αναφέρθηκε ήδη παραπάνω, υποθέτω πως έγινε μια παλινδρόμηση προς την 

προ-οιδιπόδεια φάση, στην οποία συμβαίνει ένα μη υπολογίσιμο πέρα-δώθε μεταξύ 

της στάσης της παθητικής, ανίσχυρης εξάρτησης του ίδιου τομέα εξουσίας, όπου όμως 

είναι εξίσου απαραίτητο να ελέγχονται τα αντικείμενα της αγάπης. (5,55) Εάν 

θεωρήσω τώρα τον ήλιο ως παντοδύναμη μητέρα, τότε δεν εμφανίζεται αρχικά 

τίποτα που να δείχνει πως ο Σρέμπερ βιώνει τον εαυτό του σε παθητική, ανήμπορη 

εξάρτηση από αυτήν, εάν δεν υπήρχαν αυτές οι ακτίνες και αυτός ο παράξενα στα 

δυο μοιρασμένος Θεός (βλ. παραπάνω) Η εξάρτηση έχει εδώ μετατοπιστεί στις 

ακτίνες, οι οποίες είναι ταυτόχρονα „ νεύρα". Η ,,μη διαλυτή προσκόλληση νεύρων" 

είναι εδώ μάλιστα υποδειγματική. Αν αντιστρέψουμε τον ισχυρισμό του, δηλαδή 

αυτόν, στον οποίο δηλώνει πως οι ακτίνες δεν μπορούν πλέον να ξεφύγουν από 

αυτόν, στο αντίθετό του, τότε αυτός είναι εκείνος, στον οποίο συμβαίνει η εξάρτηση. 

Οι περιγραφές της „ βλάβης της σωματικής ακεραιότητας μέσω των θαυμάτων" - 

όπως ονόμασε ο Σρέμπερ το 11ο κεφάλαιό του - , εκφράζουν σαφώς το συναίσθημα 

της αδυναμίας και της έκδοσής του σε ένα υπερισχύον αντικείμενο, το οποίο ισχύει 

και για την μητέρα. Πρόκειται εδώ για χειραγωγήσεις (θαύματα), που εισήλθαν στο 

σώμα του μέσω διαφορετικών μορφών ακτινοβολίας (ψυχές, νεύρα). ,,Ένα παρόμοιο 

θαύμα ήταν το λεγόμενο ν Θαύμα του κόκκυγα", στο οποίο οι κάτω σπόνδυλοι 

βρισκόταν επίσης σε επώδυνη κατάσταση τύπου καταστροφής των οστών. Ο στόχος 

ήταν, να μου γίνει αδύνατο να καθήσω ή να ξαπλώσω. ... όταν περπατούσα, 

προσπαθούσε να με αναγκάσει να ξαπλώσω και όταν ξάπλωνα, να με ξεσηκώσει από 

την κλίνη." (1,112) 

Επιπλέον υφίσταται η συνεχής, σχεδόν παρανοϊκή σχέση μεταξύ του Σρέμπερ και της 

παλαιάς επιθυμίας του για ενότητα με την μητέρα. 

Εάν ο ήλιος (ή οι ακτίνες του) λόγω της δράστηριότητάς του χλωμάνει, τότε μπορεί 
αυτή η επιθετική επιδίωξη για ναρκισσιστική αυτο-επέκταση να ισχύει και σχετικά με 
την μητέρα και μάλιστα ως αντίδραση στο βίωμα της εξάρτησης από αυτήν. Εδώ 
χρησιμοποιεί μια παραλλαγή της επιθετικότητας, της οποίας στόχος είναι, να 
υποτιμήσει το αντικείμενο, υιοθετώντας μια περιφρονητική, αποτρόπαια στάση 
απέναντι του. Σύμφωνα με την Έντιτ Γιάκομπσον προκύπτει ως „«η πανταχού 
παρούσα απάντηση σε βιωματικές εμπειρίες προσβολής και απογοήτευσης και έχει 
την προέλευσή της στην έκκριση και πνιγμό του παιδιού στην ανεπιθύμητη και στην 
άρνηση της προσφοράς τροφής»." (5,111) Ως μικρό παιδί όμως ο Σρέμπερ δεν θα 
μπόρεσε να κάνει χρήση αυτού του τύπου της επιθετικότητας. Γιατί με την εντελώς 
αυστηρή διαπαιδαγώγηση στα πρώιμα παιδικά χρόνια, ο πατέρας πολύ προφανώς 
τον επηρέασε πνίγοντας τέτοιες εκφράσεις πριν καν ακόμη εξωτερικευτούν. 
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υΐθ 8οηηθ ειΐβ ιπϋΙΐθΓΐΐοΙίθδ 01>]θ1ί1: 

\¥ίθ οΕθη ΕθΓθίΐδ θπνέΟιηΙ, §θΕθ ίθΕ άανοη &ιΐδ, ά^δ θίηθ Κθ§Γθδδίοη ζιιγ ρΓ^δάΐρ&Ιθη ΡΕ^δθ 

δΐειΐΐ^θίιιηάθη Ε&1, ίη άθΓ θίη ηίθΕΐ ζιι Ε&ΙΕιιΙίθΓθηάθδ Ηίη ιιηά Ηθγ ζτνίδθΕθη άθΓ Είηδίθΐΐιπψ 

ρ&δδΐνθΓ, οΕηητέίθΕΕ§θΓ ΑΕΕέΐη^ψΕθίί άθδ θψθηθη ΜέίθΕΐΕθΓθίθΕδ νοΓ δίθΕ §θΕΐ, ινοΕθί θδ 

ζιιάθητ ψΐί, άίθ ΕίθΕθδοΕ]θΕΐθ ζιι ΕοηΐΓοΙΙίθΓθη. (5;55) Ρείδδθ ιού ηιιη άίθ δοηηθ ειΐδ 

οητηίροΐθηίθ ΜιιΙΙθγ &ιιί, δο δθΕθίηΐ ζιιηέΐθΕδΙ θίηπκιΐ ηίθΕΐδ ά&Γ&ιιί Είηζιηνθίδθη, άτδ 5θΕγθΕθγ 

δίθΕ ίη ρ&δδίνθΓ, ΕίΙίΙοδθΓ ΑΕΕέηψψΕθίΐ νοη ιΓιγ θγΙθΕϊ, ινθηη ά& ηίθΕΐ άίθ δΕειΕΙθη ιν&Γθη ιιηά 

άίθδθΓ ητθΓίσνϋΓάψ ζινθψθίθίΐΐθ Οοΐί (δ.ο.) Όίθ ΑΕΕ&η£ί§Εθίΐ ίδί ΕϊθγΕθι &ιιί άίθ 5ϊγ&Μθπ, άίθ 

§1θίθΗζθίΙί§ ,,ΝθΓνθη" δίηά, νθΓδθΕοΕθη. Όθγ ,,ιιηΙδδΕείΓθ ΝθΓνθηωτΕειη^" ίδί άειίϋΓ £θηιάθζιι 

ΕθίδρίθΙΕώΙ. ΥθγΕθΕγΙ ητειη δθίηθ ΒθΕωιρΐιιη^, ΜητΚθΕ άίθ, άεΐδ άίθ 5ίΓ£ΐΕ1θη ηίθΕΐ τνίθάθΓ νοη 

ίΕητ ΙοδΕοητπίθη Γοηηθη, ίη ϊΕγ Οθ^θηΐθίΐ, άωτη ίδί θγ άθήθηψθ, άθητ ΑΕΕδηψ^Εθίΐ 

ινίάθΓΜίΓί. ϋίθ δθΕίΙάθππψθη άθΓ ,,δθΕέιάψιπψ άθΓ ΕδΓρθΓΚθΕθη ΒτίθψτΙϋΙ άιΐΓθίι νλιιηάθΓ" 

- \νίθ 5θΕγθΕθγ δθίη 11. Κηρίίθΐ ΕθΕίθΙΐ Εειΐ -, νθΓπιίΙΙθΙη άθΐιΐΗθΕ θίη ΟθίϋΕΙ νοη 

Μ^θΜοδί^Γθίϊ ιιηά Αιΐδ£θΚθίθΓΐδθίη & η θίη ϋΕθπηέΐθΕΕ^θδ ΟΤήθΡί, ινθΙθΕθδ θΕθη &ιιθΕ 

ΕθζίψΗθΕ άθΓ ΜιιΙΙθγ §ί1ί. Εδ §θΕΐ άειπη αητ Μ&ηίριιΐ&ίίοηθη (ΙΥιιηάθΓ), άίθ δθίηθίη ΚδητθΓ 

άιΐΓθΙι νθΓδθΚίθάθηθ ΡοΓπίθη νοη δίΓ^ΕΙθη (δθθΐθη, ΝθΓνθη) ζιιΐθίΐ \νθΜθη. ,,Είη &ΕηΗθΕθδ 

ΙΥιιηάθΓ \νω: ά&δ δο§.νδίβΐβινιιηάβν', Εθί άίθδθητ τνεΐΓθη άίθ ιιηίθΓδΐθη ΚϋθΕθηννίΓΕθΙΕηοθΕθη 

ίη θΐηθητ \νοΕ1 θΕθηΜΙδ ΕηοθΕθηΪΓείβ3Γΐί§θη δθΕητθΓζΕέΐίίθη Ζιΐδΐωτάθ Εθψτίίθη. Οθγ ΖινθθΕ 

ννο.ΐ, ητΕ αιιοΕ ά&δ δίΐζθη οάθΓ Είθ§θη ιιηητδ^ΚθΕ ζη ητείθΕθη. ... ινθηη ίθΕ £ΐη§, δΐίθΕΐθ ητωτ 

ητίθΐι ζιιτη Είθ§θη ζιι ζ\νίη§θη ιιηά \νθηη ίθΐι 1&£, νοη άθητ Ε&§θγ ινίθάθΓ ^υίζιτώ^θη/' (1;112 

ί.) 

ΙΥθίΐθΓίτίη ίδί άίθ δίέίηάψθ, §θΓ£ΐάθζιι ρ&Γ&ηοίάθ ΥθΓΕίηάιιη^ ζινίδθΕθη 5θΕγθΕθγ ιιηά άθη 

δΕτΕΙθη ΑιΐδάηίθΕ ίίίΓ άθη τΐίθη ννιιηδθΕ ηειεΕ Είηδδθίη ητίΐ άθΓ ΜιιΙΙθγ. 

Υλθπη άίθ δοηηθ (Εζ\ν. ϊΙιγθ δίΓ&ΚΙθη) &ιιί§πιηά δθίηθΓ ΑΕάνΐΐέίΐ: ΕΙθίθΕ ινίΓά, άαηη Γ^ηη 

άίθδθδ ^^Γθδδίνθ δίΓθύθη η&θίτ η^ΓζίβΙίδθίτθΓ δθΐύδίθχρειηδίοη δΐίθΕ ίητ ΗίηΗίθΕ &ιιί άίθ ΜιιΙΙθγ 

£θ1ίθη ιιηά ζ\ν&Γ ειΐδ Κθ^Γΐίοη αιιί άίθ θγΙθΕϊθ ΑΕΜηψ^ΙςθίΙ νοη ιΕγ. ϋ^ύθί ύθάίθηί θγ δίθΕ 

θίηθΓ ν&Γΐ^ηΐθ άθΓ Αψτθδδίοη, άθΓθη ΒθδΐτθΕθη θδ ίδί, ά&δ ΟΒ]'θ1<:ΐ &Βζιι\νθΓΐθη, ίηάθπι θγ ίίτητ 

§θ§θηηύθΓ θίηθ §θΓίη§δθΕ^1:ζί§θ, ΕθΓ&Βδθΐζθηάθ Ηεάίιπψ θίηηίΓηητΙ. Ν^θΕ ΕάίίΕ ί^οοΕδοη 

θηΐδΐθΕί δίθ τΐδ ,,άίθ ιιΕίηηίΐΜΓθ ΑηΐτνοΓΐ τιιί ίηίτηΐίΐθ ΡπΐδίΓτίίοηδ-, ΚΓτηΡιιη^δ- ιιηά 

ΕηίίαιΐδθΕιιη§δθΓΐθΒηίδδθ ιιηά Εαί ίΕΓθη υτδρπιη^ ίη άθΓ δριίθΕ- ιιηά \νϋΓ§τθ&ΕΕοη άθδ 

Κίηάθδ τιιί ιιηθηνηηδθΕΐθ ιιηά νοη ίΕητ τΕ^θΙθΕηΙθ Ν&Επιη^δζιιίηΕΓ/' (5;111) Α1δ ΚΙθίηΕίηά 

\νΕά 5θΕγθΕθγ νοη άίθδθΓ Α^ΓθδδίοηδίοΓΓη ^Εθγ Ε^υητ ΟθΕγ^ιιθΕ ^θητ^θΕΐ Ε^Εθη Εοηηθη. 

ϋθηη άιΐΓθΕ Ιοίτίθη ΌΐίΙΙ ΕθΓθίΐδ ίη άθΓ ΕπΕοδΙθη ΚίηάθΓδΐιιΕθ, ητΕητ δθίη ν&ΙθΓ ητίί 

ζίθηιΕθΕθΓ ΑτΕΓδθΕθίηΕθΕΕθίΙ Είηίΐιιβ άτΓ&ιιί, άθΓ&Γΐί^θ ΓθΕθηδ&ιιβθπιη^θη ΕθΓθίΐδ ίητ Κθίητθ 

ζιι θΓδΙίθΕθη. 
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Την σχέση μεταξύ πατέρα και γιου, την οποία σχολαστικότατα αναπαρήγαγε ο \Υ. Ό. 

Νίθάθτίαηά στις εκτενείς μελέτες του, (6,61-150) θα ήθελα να περιγράψω εδώ μόνο εν 

συντομία. Βγάζει το συμπέρασμα, πως ο πατέρας του Σρέμπερ, ο οποίος δουλεύει 

φιλόδοξα έως φανατικά για να τελειοποιήσει διανοητικά και σωματικά μέσω των 

οδηγιών του την ανθρωπότητα- προπάντων σε εκπαιδευτικά θέματα -, υλοποίησε 

και δοκίμασε ,,στο σώμα του γιου του" τις ιδέες και τις τεχνικές του. Το κατά πόσον 

όμως οι „καταχρήσεις" του πατέρα εφαρμόστηκαν στα δικά του παιδιά, όπως αυτός 

απαίτησε ως συγγραφέας των βιβλίων του περί διαπαιδαγώγησης και φροντίδας της 

υγείας, δεν μπορεί κατά την γνώμη μου να αποδειχτεί επαρκώς. (6,99) Το γεγονός ότι 

παρενέβη σε μητρικά θέματα παιδικής ανατροφής και φροντίδας και πως τα 

επειγόντως συνιστώμενα μέτρα του ήταν καταναγκαστικά και σαδιστικά, είναι 

προφανές λόγω του συλλεγόμενου υλικού. Σε ποιο βαθμό συνέβη αυτή η παρέμβαση, 

κατά πόσο προέρχονταν η επιρροή αυτή από τον πατέρα του Σρέμπερ, δηλ. κατά 

πόσο μπόρεσε να λειτουργικοποιήσει την γυναίκα του και τις νταντάδες με την δική 

του έννοια, είναι ένα ερώτημα που τίθεται εδώ. Ήταν όντως τόσο παρών όσο θα 

έπρεπε να είναι, για να στελεχώσει αναπαραστάσεις της μητρικής παντοδυναμίας ή 

μήπως προσωποποιούσε εκείνον, που βρισκόταν ,,σε μεγαλύτερη... ίσως τεράστια 

απόσταση"; (1,64) 

Ο Δρ. Ντάνιελ Μόριτς Σρέμπερ (Ότ. Όαηίθΐ Μοτίίζ ΒθΒγθΒθγ) ακολουθούσε επιμελώς 

την επαγγελματική του σταδιοδρομία ως ιατρός και επιστήμονας, ο οποίος επίσης 

δημοσίευε τα ευρήματά του. Όταν το τρίτο του παιδί Ντάνιελ Πάουλ έγινε δύο 

χρόνων, αυτός είχε διοριστεί - 36χρονος τότε - διευθυντής του ορθοπεδικού 

ινστιτούτου της Λειψίας, όπου επέδειξε μεγάλο επαγγελματικό ενθουσιασμό. Ένας 

άντρας λοιπόν, που άφησε την οικογένειά του (,,τον κόσμο που ο ίδιος 

δημιούργησε") ,,γενικά στη μοίρα της." (2,14) Με άλλα λόγια: σίγουρα είχε λίγο 

χρόνο, για να υλοποιήσει ο ίδιος προσωπικά τα σχέδιά του διαπαιδαγώγησης και 

φροντίδας. Για τα καθήκοντα αυτά ήταν αρμόδια η γυναίκα του και η εκάστοτε 

νταντά. Εάν ισχύει, πως το παιδί Ντάνιελ Πάουλ αντιλαμβανόταν την μητέρα του 

,,ως την πρόθυμη και δραστήρια συμπράττουσα στις πατρικές πρακτικές, την 

χειραγώγηση και τον εξαναγκασμό ", και μάλιστα από την πρώιμη παιδική ηλικία, 

τότε γίνεται κατανοητή επίσης η φαντασία του μετέπειτα ασθενούς σχετικά με τον 

ήλιο. (6,129) 

Εάν αντικαταστήσω στην παρατήρησή του τον ήλιο με την μητέρα, τότε το 

τροποποιημένο κείμενο θα είχε ως εξής: ,,Εν πάση περιπτώσει η φωτεινή και θερμή 

δύναμη της μητέρας, που είναι η αιτία όλης της οργανικής ζωής στην γη, μπορεί να 

θεωρηθεί μόνο ως έμμεση έκφραση της ζωής του Θεού ... ." (1,12) ,,Εδώ καλώ την 

μητέρα μόνο ως εργαλείο της πρώτης έκφρασης της θείας δύναμης της θέλησης ... ." 

(1,13) Διαβάζοντάς το έτσι, φαίνεται τώρα η μητρική πλευρά, η οποία 

συμπεριφέρεται, πλήρως κατά τους κανόνες του πατέρα - "Θεού" και της " θείας 

δύναμης της θέλησης " -, προς τον γιο της - μέρος της "οργανικής ζωής στη γη". 

Ό&δ νθίΤίέίΙίηίδ ζινίδθΒθη νειίθΓ αηά δοΒη, άεΐδ \Υ. Ο. ΝίθάθΓΐ&ηά ίη δθίπθη αιη£&η£ΓθίθΒθη 

δΐαάίθη §Γαηά1ίθΒδί ΓθΡοηδίΓαίθΓί Β&ΐ, (6;61-150) ιηδθΒίθ ίοΤι Βϊθγ πιιγ Ιοιγζ αηΐΓθίβθη. Εγ 

Εοιηπτί άώ6θί ζα άθΐη ΕΓ^θΒηίδ, <Ήδ δθΒΓθΒθΓδ ν^ίθΓ, άθΓ θΒγ£θιζΪ£ Βίδ £&η3ΐίδθΒ ά&Γ&η 

£αΒθίίθί άίθ ΜθηδθΒΒθίί άαΓθΒ δθίηθ Αη1θίΐαη§θη - νοΓ ειΐΐθΐη ίη ΕΓζίθΒαη§δ£Γ3§θη - §θίδΐί§ 

αηά ΕδΓρθΓΐίθΒ ζα ρθΓ£θΕίίοηίθΓθη, ,,ωη ΚδΓρθΓ δθίηθδ δοΒηθδ" δθίηθ Ιάθθη αηά ΤθθΒηίΕθη 

αηΐδθΐζΐθ αηά ειιΐδρΓοΒίθΓΐθ. 06 άίθ ,,ϋύθΓψΙίίθ" άθδ λΤίΐθΓδ ειΒθΓ ΒίηδίθΒΐΙίθΒ δθίηθΓ θψθηθη 

ΚίηάθΓ άθΓ^Γί Γθ^ΙίδίθΓί ινατάθη, \νίθ θγ θδ &1δ ΥθΓί&δδθΓ δθίηθΓ ΕΓζίθΒαη^δ- ιιηά 

Οθδΐιηά6θίίδρ£1θ§θ6ϋθ6θΓ £θΓάθΓίθ, Εειηη πίθίηθδ ΕΓειοΒίθηδ ηειοΒ ηίθΒί ειΐδ ειαδΓθίθΒθηά 

θπνίθδθη £θ1ίθη. (6;99 ίί.) Όεΐδ θγ δίθΒ ίη ιηαίίθΓΐίθΒθ Βθ1ειη§θ άθΓ ΚίηάθΓθΓζίθΒαη^ ιιηά - 

ρί1θ§θ θίηιηίδθΒίθ, ιιηά δθίηθ θίηάπη§1κ:Β θΐηρ£οΒ1θηθη Μ&βη&Κπίθη ΒίθΓζα ζινωψΒώΐ ιιηά 

δ^άίδίίδθΕ \ν&Γθη, 1ίθ§ί ηΒθγ εια£§Γαηά άθδ ζαδειππηθη^θΐΓεψθηθη ΜεΒθπειΙδ δίθΒθΓ εια£ άθΓ 

Ηαηά. Ιη ινθΙθΒθΐη Μειβθ άίθδθ ΕίηηιίδθΒαη§ θγ£ο1§Ιθ, \νίθ \νθίί άθΓ Είη£1ηβ νοη 5θΒγθΒθγ δθη. 

§ίη§, ά.Β. ίηινίθίνθίΐ θγ δθίηθ Ργ&ιι ιιηά άίθ ΚίηάθπηέίάθΒθη ίη δθίηθηι δίηηθ £υηΕΐίοη^1ίδίθΓθη 

Εοηηΐθ, άίθδθ Ργ&§θ δίθΠΐ δίθ6 Βϊθγ. \Υ^γ θγ ίειΐδ&θΒΙίθΒ δο ρΓ&δθηί \νίθ θγ Β&ίίθ δθίη Γηίίδδθη, 

ιιπι ΚθρΓ^δθηί^ηζθη ηναΐΐθΓΐίθΒθΓ Οηιηίροίθηζ ζα Βθδθίζθη οάθΓ νθΓΡδΓρθΓΐθ θγ ηίθΒί θ6θγ 

άθη, άθΓ ,,δίθΗ ... ίη ψτδβθΓθΓ, νίθΠθίθΒί ... ΕοΙοδδειΙθΓ ΕηΒθΓηαη^" Βίθΐί ? (1;64) 

ϋθηη Όγ. Ό^ηίθΐ Μοπΐζ 8θΒγθΒθγ υθγ£ο1§£θ £θ£1ίδδθηί1ίθΒ δθίηθ 6θΓα£1ίθ6θ Κ&γγιθγθ &1δ Αγζ£ 

αηά ννίδδθηδθ62ΐ£ΐ1θΓ, άθΓ δθίηθ ΕΓΕθπηΐηίδδθ ειαοΒ ζα νθΓδ££θηί1ίθΒθη ρ£1θ§ίθ. Α1δ δθίη άπίίθδ 

Κίηά Ό^ηίθΐ Ρ&αΐ ζινθί ΗΒγθ &1ί ιλήγ, ιναΜθ θγ - 36-]αΒπ£ - ΌϊγθΒϊογ άθδ ΟΓίΒορΜάίδθΒθη 

Ιηδΐίΐαΐδ Εθίρζί§, ινο θγ θ6θη£ει11δ ψτοβθδ Εη^εψθΐηθηΐ ειη£ΒΓεΐθΒίθ. Είη Μαηη &1δο, άθΓ δθίηθ 

Ρέαηίΐίθ (,,άίθ νοη ί6ηι §θδθΒ&££θηθ Ιλ/ΕΙί") ,,ίπι ειΠ^θΐηθίηθη δίθ6 δθΙΒδί αΒθΓΐίθβ." (2;14) Μίί 

^ηάθΓθη ν^οΓίθη: θγ Βαΐίθ δίθΒθΓ \νθηψ Ζθίί δθίηθ ΕΓζίθΒαη^δ- αηά Ρ£1θ§θΕοηζθρίθ ρθΓδδηΙίθΒ 

ζα Γθ&ΙίδίθΓθη. ΡαΓ άίθδθ Αα£§&6θ ιν&Γθη δθίηθ ΕΒθΒ^α αηά ά^δ ]θ\νθί1ί£θ Κίηάθπη&άθΒθη 

ζαδίέίηάψ. \Υθηη θδ ζαίπ££ί, άεΐδ ά^δ Κίηά Ο^ηίθΐ Ρ&αΐ δθίηθ ,,ΜαίίθΓ \ν^6Γδθ6θίη1ίθ6 &1δ άίθ 

6θΓθί£\νί11ί£θ αηά &Είίν Βθίθίΐί^ΐθ ηη άθη νάίθΓΐίθύθη ΡΓαΡίίΡθη, ΜαηίραΠάοηθη αηά 

Ζινειη^δΓη^βηειΚηΐθη \ν&6Γ§θηοηιηΐθη 6&6θη Γηαβ^, αηά ζ\ν&Γ νοηι ΕαΒθη 5&α§1ίη§δει11θΓ &η, 

ά^ηη \νάά ^αθ6 άίθ ΡΒ^ηΐ^δίθ άθδ δράίθΓθη Ρ&ίίθηίθη 6θζα§1ίθ6 άθΓ 5οηηθ νθΓδί&ηάΙίθΒ. 

(6;129) 

ΕΓδθίζθ ίθ6 ίη δθίηθΓ ΒθΐΓ&θ6ΐαη§ άίθ Βοηηθ άαΓθΒ άίθ ΜαίΐθΓ, ά&ηη Ηηίθί άθΓ νθΓδηάθΓίθ 

ΤθχΙ ινίθ £ο1§£: ,,ίθάθηί&ΙΙδ ίδί άίθ ΙίθΒΐ- αηά ινΜπηθδρθηάθηάθ Κγ^Β άθΓ ΜαίίθΓ, νθπηο^θ 

άθΓθη δίθ υΓδ^θΚθ ^Πθδ οΓ^ειηίδθΒθη ΕθΒθηδ &α£ άθΓ ΕΓάθ ίδΐ, ηαΓ αΐδ θίηθ πιίίίθΙΒ&Γθ 

ΕθΒθηδέίαβθΓαη§ Οοίίθδ ^ηζαδθΒθη ... " (1;12) ,,ΟδΒθίηθηηθ ίθ6 άίθ ΜαίΐθΓ ηαΓ &1δ άδδ άθΓ 

ΕΓάθ ζαη&θΗδΐ ^θΐθ^θηθ ννθΓΡζθα^ άθΓ ΑαβθΓαη^ άθΓ §δίί1ίθ6θη \Υί11θηδΓη&θ6ΐ ... ." (1;13) 

Όθγ^γΙ §θ1θδθη, ζθί^ΐ δίθΗ ηαη άίθ ΓηαΐΐθΓΐίθΒθ Βθίΐθ, άίθ, η^θΒ άθη νοΓδθΒπ£ίθη άθδ 

ν&ΐθΓδ - "Οοΐί" αηά '^δίίΙίθΒθ ννίΙΙθηδΓη^θΒΤ -, δίθΒ ϊΒγθπι 5οΒη - Τθίΐ άθδ νθΓ§&ηίδθΒθη 

ΕθΒθηδ &α£ άθΓ ΕΓάθ' - £θ£θηαΒθΓ νθΓΒδΙί. 
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Αν προσθέσω τώρα την θορυβώδη συμπεριφορά του Σρέμπερ προς τον ήλιο, αυτός 

κατευθύνεται έτσι εναντίον της μητέρας, η οποία δεν ανταποκρίνεται στις 

ναρκισσιστικές του ανάγκες, γιατί αυτή είναι η "αιτία όλης της οργανικής ζωής". Δεν 

είναι μόνο εκεί για αυτόν, οι δοτικές της ιδιότητες δεν απευθύνονται μόνο σε αυτόν, 

από την άποψη αυτή είναι ένα απογοητευτικό αντικείμενο. Οι πέρα-δώθε κινήσεις 

των επιθετικών και εκ του λίμπιντο δυνάμεων μεταξύ των εικόνων του εαυτού και 

των αντικειμένων - για τις οποίες μιλήσαμε και παραπάνω - προκαλούν όχι μόνο 

την μετάδοση της απογοήτευσης και υποτίμησης μέσω των αντικειμένων στον εαυτό. 

Η συνοδευτική ναρκισσιστική προσβολή και η υποτίμηση του εαυτού, θα οδηγήσουν 

με την σειρά τους σε υποτίμηση των αντικειμένων αγάπης και σε μια απογοήτευση, 

(βλ. επ. 5,117) 

Η επιθετικότητα του Σρέμπερ, που είχε προκληθεί από την ψυχοπλακωτική μητέρα, 

προκαλεί σε αυτόν όμως πάλι φοβίες αντιποίνων, πως δηλαδή θα τιμωρηθεί από 

αυτήν. Αυτοί οι φόβοι αντιποίνων πρεπει να αποφευχθούν, γιατί διαφορετικά ο 

εαυτός απειλείται με εξαφάνιση. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε πως είναι 

οικοδομημένη η υπεράσπιση αυτή, μου φαίνεται σημαντικό να εξηγήσω, για τι 

είδους φόβους πρόκειται εδώ. Κατά την γνώμη μου είναι φόβοι, που είναι 

χαρακτηριστικοί για την προ-οιδιπόδεια φάση και μάλιστα τέτοιοι, ,,της απώλειας 

των ισχυρών, υποστηρικτικών και προστατευτικών αντικειμένων αγάπης ή της 

αγάπης αφενός και... φόβοι απώλειας της ισχυρής και ανεκτίμητης ιδιοκτησίας, των 

περιττωμάτων αφετέρου." Σχετικά με αυτό είναι ,,οι φόβοι, που προέρχονται από 

τους πρώτους σχηματισμούς αντίδρασής του: να εκτίθεται, να πέσει σε δυσμένεια, να 

απορρίπτεται και να περιφρονείται." (5;115) Αλλά αντί να βλέπει τον εαυτό του να 

εκτίθεται σε τέτοια εκδίκηση εκ μέρους της μητέρας, προβάλλει την από αυτήν 

αναμενόμενη σκληρότητα κατά του ατόμου του, κι εδώ παίρνει την θέση της, στη 

θέση της. Έτσι, όπως λειτουργεί ο ήλιος, κατά τον τρόπο που αναφέρθηκε πολλαπλά. 

Δεν τον υποτιμά έτσι μόνο ως „εργαλείο" του Θεού (δηλαδή του πατέρα), τον θεωρεί 

άπνοο, νεκρό , άδειο αντικείμενο, αλλά επίσης τον ξεγυμνώνει, τον εκθέτει, δηλαδή 

τον ντροπιάζει. Αν αντιστρέψω δηλαδή το χλώμιασμα των ακτινών του (μέσω της 

παντοδυναμίας του) στο αντίθετο, τότε σημαίνει αυτό επίσης, πως κοκκινίζει από 

ντροπή. Έτσι δεν αποκρούει μόνο αυτά που εκείνος του έδωσε, όπως την θερμότητά 

του, την οποία κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να ενσωματώσει και να υιοθετήσει. 

Πέραν τούτου τον εκθέτει, τον αποκαλύπτει και εξακριβώνει εδώ πως δεν έχει αυτό 

που σημαίνει πραγματική δύναμη - με την έννοια της δημιουργίας- : το πέος. Στο 

σημείο αυτό επαναλαμβανω για ακόμη μια φορά το τσιτάτο από την ιατρική 

γνωμοδότηση: „ ... στον κήπο ο ασθενής στεκόταν πολλή ώρα ακίνητος σε ένα 

σημείο, κοιτάζοντας κατευθείαν στον ήλιο και κάνοντας παράλληλα γκριμάτσες ή 

βρίζοντας τον ήλιο με απειλές και βρισιές, επαναλαμβάνοντας συνήθως μια μόνο και 

την ίδια φράση άπειρες φορές, φωνάζοντάς του, να τον φοβάται, αυτόν, τον πρόεδρο 

Σρέμπερ, ... ." (βλ. παρ.) 

ΖΐθΗθ ΐθΗ ηηη ηοθΗ 5θ1ΐΓθΒθΓδ Ιέίπηθηάθδ νθΓΚ&Ιίδπ £θ£θη άΐθ 5οηηθ Ηΐηζη, δο ίδί θδ £θ£θη 

άΐθ ΜιιΐίθΓ ^θγϊοΚΙθΙ, <ϋθ δθΐηθπ η&ΓζΐβΙΐδθΚθη ΒθάηΓίηΐδδθη ηΐθΗΐ ^θγθθΚΙ ινΈά, άθηη δΐθ ΐδΐ 

υΓδ^εύθ 'υτδ&εΐίθ α11β5 ΟΓ^^πίδεΚθη Εθύθηδλ 5ΐθ ίδί ηΐθΐιΐ &11θΐη ίηΓ ίΐιη ά&, ϋΐΓθ £θύθηάθη 

ΕψθηδθΗειίίθη δΐηά ηΐθΚΐ πιιγ &ηί ΐΚη ^θγϊθΚΙθΙ, ΐη άίθδθΓ ΗΐηδκώΙ ίδί δΐθ θΐη θηίίέίηδθΐίθηάθδ 

ΟΙήθΙά:. Όίθ Ηίη- ηηά ΗθΓύθ\νθ§ηη£θη άθΓ ΙΐΒΐάΐηοδθη ηηά εψΓθδδΐνθη Κτέιίίθ ζινΐδθΗθη 

δθΐύδί- ηηά Ού]θΗΐητεψίηθδ - νοη άθηθη ΒθΓθΐΐδ ινθΐίθΓ οΒθη άΐθ Ρθάθ \ν&Γ - ΒθννπΈθη εώθΓ 

ηΐθΗί πιιγ, ά&β ΕηίΗιΐδθΚίδθΐη ηηά ΑΒ\νθΓΐηη£ άχίΓθΚ άΐθ ΟίήθΓΐθ δΐθΚ άίτθΕΐ &ηί ά&δ 5θ1ύδΙ 

ϋύθΓίτεψθη. ϋΐθ άεαηΐΐ θΐηΚθΓ^θΚθηάθ ηεΐΓζΐβάδθΚθ ΚτέίηΕηη^ ιιηά ΑΕ\νθΓΐηιη§ άθδ 5θ1Βδί, 

ινθΓάθη ΐη άθΓ υηιΕθΕΓ θϊπθ ΑΒινθΓΐηη^ άθΓ Εΐθύθδοΐήθΐάθ ιιηά θΐηθ ΕηάηηδθΗηη^ ειη ΐΗηθη 

ηείθΐι δΐθΚ ζΐθΕθη. (δ.&. 5;117) 

ϋΐθ Α^Γθδδΐοηθη δθΙΐΓθύθΓδ, ΚθΓνοΓ^θπιίθη άηπιΐι άΐθ ίπΐδίπθΓθηάθ ΜηίίθΓ, δθΗηΓθη Βθΐ ΐΚητ 

30θγ ινΐθάθππη νθΓ§θ1ίιιη§δ3η§δΙθ, νοη άίθδθΓ ηηη ύθδίΓ&ίί ζη ινθΓάθη. ϋΐθδθ 

νθΓ^θΙΐιπψδέίη^δίθ §ΐ1ί θδ ^ύζιιινθύΓθη, ά& δοηδί ά&δ 5θ1Βδί νοη νθΓηΐθΚίηη^ ΕθάΓοΚΐ: ίδί. Έτη 

η^θΕνοΙΙζΐθΕθη ζη Εοηηθη \νΐθ άΐθδθ ΑΈινθΙίΓ ειηί^θύειηί ίδί, θΓδθΗθΐηΐ θδ ππγ ινΐθΜψ ζιι 

θΓΠηίθΓη, ηητ ινθΙθΗθ ΑγΙ νοη Αη^δίθη θδ δΐθΕ ΜθγΒθϊ Κωτάθΐη Εοηηίθ. ΜθΐηθΓ ΑηδΐθΜ η&θΚ 

δΐηά θδ Αη^δΐθ, άΐθ ίηΓ άΐθ ρΓ&οάΐραΙθ ΡΒ&δθ θΗ^Γ&ΕΐθΓΐδΙΐδθΕ δΐηά ηηά ζινεΐΓ δοΙθΕθ, ,,νοΓ 

νθΓΐηδί άθΓ ιηέίθΐιίψθη, ηηίθΓδίηίζθηάθη ηηά ΕθδθΚηίζθηάθη ΕΐθΒθδοΙήθΕίθ οάθΓ άθΓθη ΕϊθΒθ 

θΐηθΓδθϋδ ηηά ... Αη^δίθ νοΓ άθητ νθΓΐηδί δθΐηθδ ιηϋθΐιΐψθη ηηδθΜίζΒ&Γθη Βθδΐίζθδ, άθδ Κοίδ 

αηάθΓθΓδθΐίδ." ϋ^Γ^η §θΕηηρίί δΐηά ,,άΐθ Αη§δίθ, άΐθ &ηδ δθΐηθη θΓδίθη Κθώάΐοηδύΐΐάηη^θη 

δίηιηιηθη: ΒΙοβ^θδίθΠί ζη ινθΜθη, ΐη Έηψτειάθ ζη ΜΙθη, νθΓ&θΚίθί ηηά εώ>§θ\νΐθδθη ζη 

\νθΓάθη." (5;115) ΑΒθγ είηδίεάΐ δΐθΚ θΐηθΓ άθΓ3ΓΐΪ£θη ΚηθΙιθ άηΓθΚ άΐθ ΜηίίθΓ £ΐηδ£θδθΐζΐ ζη 

δθΗθη, ρΓθ]ΐζΐθΓΐ θγ άΐθ ΐητ (ώηηάθ £θηοπηηθη νοη ϊΕγ ζη θπν&Γίθηάθ (ώειηδειιηΕθΐί £θ£θη 

δθΐηθ ΡθΓδοη &ιιί δΐθ, ά&ύθΐ ηΐηιηιΐ θγ ϋΐΓθη Ρώίζ θΐη, δθΐζΐ δΐθΚ &η ϊΚγθ 81θ11θ. 5ο, \νΐθ &ηθΚ άΐθ 

δοηηθ ΐη άθΓ ΒθΓθΐίδ ητθΙΐΓί&θΙι θην&Κηίθη ΙΥθΐδθ ΓθεψΐθΓΐ. Εγ ιυθγϊθΙ δΐθ ά&ητϋ: ηΐθΚΐ ηηΓ ζηητ 

,,ν^θΓΡζθη^^ Οοάθδ (ειΐδο άθδ ν^ίθΓδ) &Β, Εθϊγ^θΕΙθΙ δΐθ ειΐδ ΙθΒΙοδθδ, ΙθθΓθδ ΟΒ)θΓΐ, δοηάθΓη θγ 

δΐθΐΐΐ δΐθ ζηάθητ ειηθίι ηοθΕ Βίοβ, ά.ΐι. θγ ΒθδθΒέίιηΙ: δΐθ. ΥθγΕθΙιγθ ϊθΕ η&ηιΙΐθΕ ά&δ ΕΓΒΙθΐθΕθη 

ϋΐΓθΓ δίΓ^ΕΙθη (άηΓθύ δθΐηθ ΑΠπιεκιΙιΐ) ΐηδ Οθ^θηΐθΐΐ, ά^ηη ύθάθηίθΐ θδ &ηθΕ, ά&δ δΐθ νοΓ 

5θ1ΐ3Γη θγγοϊθϊ. 5ο ινθίδΐ θγ ηίθΚΐ ηηΓ ά&δ ζηΓϋθΕ, \νεΐδ δΐθ άίΓη §θ§θΒθη Κ^ΐ, \νίθ ιΕγθ Υλ^ΓΓηθ, 

άΐθ θγ δΐθΕ §θ\νΐδδθΓΓη3βθη θΐηνθΓΐθΐύθη ΕοηηΙθ. Ηΐηζη ΡοπίΓηΙ, ά^δ θγ δΐθ ΒΙοβδίθΠΐ, δΐθ 

θηΐΒΙοβί ηηά ά&Βθΐ ίΓίηηιρΙιΐθΓθηά ίθδίδίθΠί, ά&δ δΐθ ά^δ \ναδ ινήΐάΐθΐΐθ ΜαθΕΐ - ΐητ 5ΐηηθ νοη 

ΕΓδθΕαίίθη - Βθάθηίθί, ηΐθΐιΐ Εαί: άθη Ρθηΐδ. ΙθΕ \νΐθάθΓύο1θ άειζη ηοθΕ θΐηπι^Ι άδδ Ζΐΐ^ί ειηδ 

άθηι ΜΓζάΐθΗθη ΟηΐδθΚίθη: „ ... ΐιη Ο^Γίθη ρ£1θ§ίθ άθΓ ΚταηΕθ Ηη§θ Ζθΐί Γθ§ηη§δ1οδ αηί θΐηθΓ 

51θ11θ ζη δίθΒθη, §θΓ^άθ ΐη άΐθ 5οηηθ ζη ΒΙΐθΕθη, άαζη ... ηύθΓΠηί, οίΐ §θΓ&άθζη ΒΓΐίΠθηά άΐθ 

5οηηθ Γηΐί ΌγοΗ- ηηά 5θΗΐηψί\νοΓίθη δηζηδθΙΐΓθΐθη, §θ\νοΗη1ΐθΗ θΐη ηηά άΐθδθΙΒθ Ρ1ΐΓ3δθ 

ηηζδΕΙΐ^θ Μ^Ιθ ζη \νΐθάθΓΐιο1θη, Βιγ ζηζηΓηίθη, ά&δ δΐθ δΐθΕ νοΓ ϋιπι ίηΓθΚΐθ, νοΓ ϋιπι άθεη 

5θη3ίδρΓΜδΐάθηίθη 5θΕγθΒθγ δΐθΗ νθΓίαΐθθΙΐθη ητϋδδθ ... (δ.ο.) 
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„ Οι ακτίνες του χλωμαίνουν μπροστά μου, όταν απευθύνομαι προς αυτές μιλώντας 

τες δυνατά. Μπορώ άνετα να βλέπω τον ήλιο και θαμπώνομαι από αυτόν μόνο σε 

μικρό βαθμό ... /" (1,98 βλ. επ. παρ.) Ήδη εδώ γίνεται όμως η οιδιπόδεια σύγκρουση 

αισθητή, (αν και κάτω από διαφορετικούς οιωνούς) όπου το εξαιρετικά πολύτιμο 

γεννητικό όργανο καταλαμβάνει το επίκεντρο του φόβου, (βλ. επ. 5,115) Το ότι ο 

ήλιος θα έπρεπε να τον φοβάται και να κρύβεται από αυτόν, μπορεί να προέρχεται 

από διαφορετικές φάσεις ή επίπεδα ανάπτυξης. ,,Τέτοιες ασυνείδητες και συνειδητές 

περιφρονητικές και υποτιμητικές σκέψεις, συναισθήματα και παρορμήσεις ... 

αυξάνονται υπό την επιρροή ... την ανακάλυψη της διαφοράς των φύλων και 

επεκτείνονται... .Οι στοματικές, πρωκτικές και γεννητικες μορφές επιθετικής 

υποτίμησης συνδυάζονται μεταξύ τους και το παιδί μπορεί να βιώσει τα 

υποβαθμισμένα του αντικείμενα της αγάπης, είτε ως αδύναμα και κενά ή ως 

βρώμικα και αηδιαστικά ή ως κατεστραμμένα και ευνουχισμένα/7 (5,116) Η 

ψευδαίσθησή του για το χλώμιασμα των ακτινών του ήλιου του αποδεικνύει την 

αδυναμία του και ταυτόχρονα την δύναμή του επί του μητρικού αντικειμένου της 

αγάπης. Έτσι αποκαλύπτεται ο ήλιος ως μη ζωντανός. Η ανακάλυψη της έλλειψης 

πέους του ήλιου οδηγεί μάλιστα τόσο μακριά, που να αναγνωρίζεται μόνο ως 

,,ζωντανό ον ή όργανο ενός ανώτερου όντος που στέκεται πίσω του". (1,13) Πέραν 

τούτων - και αυτό είναι εδώ το κεντρικό οιδιπόδειο θέμα - είναι γι' αυτόν η 

αντίπαλος, εφόσον αποτελεί τον ,,σταθμό", το στήριγμα για την ζωή επί της γης, 

επίσης γιατί τον έχρισε ο Θεός γι'αυτό. Επειδή τελικά είναι ,,μια γονιμοποίηση από 

τις θεϊκές ακτίνες με σκοπό την δημιουργία νέων ανθρώπων" η μέγιστή του επιθυμία. 

(1,123) Με αυτόν τον τρόπο παίρνει την θέση της μητέρας του. Αφαιρεί την εξουσία 

από τον ήλιο και τον ντροπιάζει, πράγμα που υπό την ευρύτερη έννοια ισοδυναμεί 

με εξάλειψη. Ωστόσο δεν θέλω να διεισδύσω εδώ περισσότερο στην ευρύτερη σημασία 

του οιδιπόδειου συμπλέγματος, θέλω μόνο να προσθέσω μια τελική παρατήρηση. Η 

αδυναμία του Ντάνιελ Πάουλ Σρέμπερ, να υποστηρίξει πραγματικά την αρσενική 

του ταυτότητα, έγκειτο στο ότι, συνεχώς τον εμπόδιζε η επιθυμία του ,,να είναι ένα 

γύναιο, που κατά την συνουσία να βρίσκεται κάτω". (1,30 βλ. επ. 2,168) Η 

ομοφυλοφιλική του στάση, η οποία λογικά θα έπρεπε να είχε οδηγήσει στην αποδοχή 

των θηλυκών στοιχείων της ταυτότητάς του, θα μπορούσε να επιζήσει μόνο στο 

παράλογο. 

„ ΙΗγθ δΐΓ&ΚΙθπ θΓύΙθίεΚθη νοΓ πηγ, ινθηη ίθΗ £θ£θη άίθδθΐύθ £θ\νθηάθί ΐ3ΐιί δρΓθθΚθ. ΙθΗ Ις&ηη 

πι!ιί§ ΐη άΐθ Βοηηθ δθΚθη ιιηά ινθΓάθ ά&νοη ηιπ ΐη ΒθδθΒθίάθηθίη Μειβθ §θ61θηάθί ... " (1;98 

δ.3.ο.) Ηιθγ πιπθΐιί δκΤι 3Βθγ άθΓ δάίρ3ΐθ ΚοηίΙίΕί ΒθΓθίίδ ΒθΐηθΓΐά)3Γ, (ινεπη 3ΐΐθ1ι ιιηίθΓ 

αηάθΓθη νοΓΖθΐεΚθη) ινούθί ά3δ ηιιη ϋύθΓ3ΐΐδ ινθΓίνοΙΙθ Οθηίί3ΐθΓ§3η άθη ζθηίΓ3ΐθη ΡιιηΕί 

άθΓ Αη^δί θίηηίιηιηί. (δ.3. 5;115) Ό3δ άΐθ Βοηηθ δίθΤι νοΓ ίΚιη ίϋΓθΗίθη ηηά νθΐΈπθθΗθη ητϋδδθ, 

1ς3ηη «Ήύθΐ νθΓδθΚίθάθηθη Εηί\νκΤ1ηη£δρ1ΐ3δθη ύζ\ν. Εύθηθη θηίδί3ππηθη. ,,ΒοΙθΚθ 

ηηύθίνηβίθη ιιηά Βθίνπβίθη νθΓ3θΗίηη£δνο11θη ιιηά ^θπη^δθΗ&ίζψθη Οθά3ηΡθη, ΟθίϋΗΙθ 

ιιηά Ιιηριιΐδθ ... ηθΚητθη αηίθΓ άθΐη Εΐηίΐιιβ ... άθΓ Εηίάθθίαπψ άθδ ΟθδθΜθθΚίδυηίθΓδθίιίθάδ 

ζπ ηηά Ήθίίθη δίθΗ 3ΐΐδ .... Ογ31θ, 3η3ΐθ ηηά £θηίί3ΐθ Ροππθη 3£ΓθδδίνθΓ ΑΒ\νθΓίυη£ ινθΓάθη 

ΕοπιΒίηίθΓί, ιιηά ά3δ Κίηά Ε3ηη δθίηθ άθ§Γ3άίθΓίθη ΕίθΒθδοΙήθΕίθ θηίινθάθΓ 3ΐδ δθΚ\ν3θ1ι ιιηά 

Ιθθγ οάθΓ 3ΐδ δθΕιηυίζψ ιιηά θΡθ11ΐ3ίί οάθΓ 3ΐδ ζθΓδίδΓί ιιηά ΡηδίτίθΓί θΓΐθύθη." (5;116) Βθίηθ 

ΙΠιΐδίοη νοητ ΕΓδΙθίοΗθη ϊΚγθγ ΒίΓ3Μθη Βθίνθίδί ίΐιπι ρ ϊΚγθ Βθίτννέίθΐΐθ ιιηά ζιψίθίθΐι δθίηθ 

Μηοΐιί ϋύθΓ ά3δ ητηίίθΓΐίθΕθ ΕίθΒθδοΙήθΙά:. ϋ3ΐηίί \νπά δίθ ρ 3αθΚ 3ΐδ ηίθΗί Ιθδθηάψ θηίΐ3Γνί. 

ϋίθ Εηίάθθίαπψ άθΓ ΡθηίδΙοδψΕθίί άθΓ Βοηηθ ίίίΙΐΓί ά3ηη δο§3Γ δοινθίί, ά3δ δίθ ηαΓ ηοοίι „3ΐδ 

Εθίθύίθδ Υλθδθη οάθΓ θΓ£3η θίηθδ ηοοΕ ΙιίηίθΓ ιΤιγ δίθΕθηάθη ΕδΕθΓθη ννάδθηδ" θΓΡθηη1>3Γ ίδί. 

(1;13) ϋθδίνθίίθΓθη - ιιηά ά3δ ίδί Μθγ άΐθ ζθηίΓ3ΐθ δάίρ3ΐθ ΤΚθΐη3ίίΕ - δίθΐΐί δίθ ίυτ ίΕη άΐθ 

Κίν3ΐίη ά3Γ, ίηδοίθΓη δίθ 3ΐδ ,,δΐαϋοη", 3ΐδ ΕώΙίθρυηΕί ίηπηθάιίη Οπιηά ίϋΓ ά3δ ΙθΒθη 3ΐιί άθΓ 

Εϊάθ ίδί, §θΓ3άθ 3ΐΐθ1ι ινθίΐ δίθ άιΐΓθΙι (3οίί ά3ζιι ΒθΜιψί ίδί. ϋθηη Ιθίζίθηάΐίθΐι ίδί ,,θίηθ 

ΒθίΓΠθΕίαη^ άυΓθΚ §δίί1ίθΕθ ΒίΓ3ΐι1θη ζάπι ΖιυθθΕθ άθΓ ΕΓδθ1ΐ3ίίπη§ ηθΐΐθΓ ΜθηδθΕθη" δθίη 

δθύηΙίθΚδίθΓ ΑΛ/ηηδθΗ. (1;123) ϋ3ΐηίί δθίζί θγ δίθΚ 3η ΒίθΠθ άθΓ ΜιιίίθΓ. Εγ θηίπ\3θ1ιίθί ηηά 

6θδθΕ3πιί άΐθ Βοηηθ, \ν3δ ίπι ινθίίθΓθη Βίηηθ θίηθΓ Βθδθίίίψπψ ^ΙθίθΕΕοιηπιί. Αιιί άΐθ 

ινθίίθΓΓθίθΒθηάθ Βθάθΐιίιιη§ άθδ δάίρ3ΐθη ΚοητρΙθΧθδ Γηδθΐιίθ ίθΒ Βιθγ 3Βθγ ηίθΚί ΜΒθγ 

θίη^θΕθη, δοηάθΓη ηιΐΓ ηοθΗ θίηθ 3ύδθΕ1ίθβθηάθ ΒθΐηθΓΕηη^ Είηζυίίψθη. ϋ3δ υηνθπηδ§θη 

ϋ3ηίθ1 Ρ3ΐι1 ΒθΗΓθΒθΓδ, δθίηθ ητΜηηΙίθΕθ Ιάθηίίίέίί ί3ίδ3θΕ1ίθΕ ζιι Βθ1ΐ3ΐιρίθη, 13§ ά3πη, ά3δ ίίπτι 

ά3δθί ίπιπίθΓ ινίθάθΓ δθίη \ΥιιηδθΕ ,,θίη \ΥθΒ ζιι δθίη, ά3β ίπι ΒθίδθΒώί ηηίθΓΐίθψ:", ίη άΐθ 

Ωπθγθ Ε3πι. (1;30 δ.3. 2;168) Βθίηθ Εοπιοδθχιΐθΐΐθ Είηδίθ11ιιη§, άΐθ ΡοηδθηπθηίθΓ\νθίδθ ζυ 

θίηθίη ΑΕζθρίίθΓθη άθΓ ινθίΒΙίθΒθη Αηίθίΐθ δθίηθΓ Ιάθηίίί3ί 1ΐ3ίίθ ίίΐύΓθη ητϋδδθη, Εοηηίθη 

3Βθγ ηιΐΓ ίπι Ιπ3ίίοη3ΐθη ίοΓίΙθδθη. 
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5οΜιιβ\νοΓΐ Επίλογος 

Με την εργασία μου αυτή κατάφερα, έτσι τουλάχιστον ελπίζω, να φιλτράρω τα 
μητρικά στοιχεία από το βιβλίο „ Απομνημονεύματα ενός νευροπαθούς" του Ντάνιελ 
Πάουλ Σρέμπερ, αν και μόνο αποσπασματικά και παραδειγματικά, και να εξηγήσω 
την σημασία τους. Προπάντων θέλησα να δώσω έμφαση στην μοιραία του σχέση με 
το αρχικό του αντικείμενο αγάπης, την μητέρα, και να εξηγήσω εδώ στη συνέχεια την 
γνώμη μου μιας προβληματικής σχέσης. Στο σημείο αυτό πρέπει όμως να πω, πως 
αφενός στο πρωτότυπο κείμενο του Σρέμπερ βρέθηκα αντιμέτωπη με τα όρια της 
κατανόησής μου λόγω των αφάνταστα μεγάλων του φαντασιώσεων. Και αφετέρου 
έπρεπε να κάνω την εμπειρία, του πόσο δυσκολεύτηκα να το επεξεργαστώ 
αντικειμενικά. Δεν ήθελα επ' ουδενί να κάνω περίληψη των φαντασιώσεών του έτσι, 
ώστε να προκόψουν ανακρίβειες. Και ακριβώς αυτή η πρόθεσή μου αποδείχθηκε 
επανειλημμένα ως σχεδόν αδύνατη, γιατί ο συγγραφέας όχι μόνο έχει την τάση αυτές 
συχνά να τις εξηγεί λεπτομερέστατα, αλλά και τις συνδέει συνεχώς μεταξύ τους, 

κάνοντας πέραν τούτου ασαφείς τις αντιφάσεις. Έτσι, οι αμφιλεγόμενες 
συμπεριφορές πηγαίνουν χέρι-χέρι με ασυνείδητα συμβιωτικές παραληρηματικές 
φαντασιώσεις που φαίνονται να χλευάζουν οποιαδήποτε περιγραφή, η οποία 
προκύπτει υπό την προϋπόθεση της λογικής, εξ ου και καταλογίζεται στην αρχή της 
πραγματικότητας. 

ΜΐΙ άίθδθΓ ΑγΒθιΙ ίδΐ θδ πηγ, δο Ηοίίθ ίθΚ, ^θΐιπψθπ, άίθ τηαΙΙθΓΐίθΚθη Αηίθίΐθ ειιΐδ άθη 

,,ΡθηΚνναΓάψΡθίίθη θίηθδ Νθγ νθηΚτ ειηΒθη" νοη Όειηίθΐ Ραχτΐ ΒθΒγθΒθγ, ούζινεΐΓ ηιΐΓ 

ειηδειΐζ\νθΐδθ αηά θχθίηρίειπδθΐι, ΗθΓ&ιΐδζιιίΐΙίθΓη αηά άθΓθη Βθάθαϋαψ άεΐΓζαΙθ^θη. Υογ ειΐΐθΐη 

δθίηθ δεύκΈδειΙδΙτείίΙθ ΒθζίθΒαη^ ζα δθίηθίη ίπίύθδίθη ΕίθύθδούΐθΒΐ:, άθΓ ΜαίίθΓ, δοΐΐίθ άειύθί 

ζατη Τιτψθη Εοπυηθη ιιηά ά&δ ΡθΓΐ\νπΈθη άίθδθΓ πίθίηθΓ Μθίηαη§ ηεκτΗ ρΓοΒΙθΓηειΙίδθΙΐθη 

ΒθζίθΈαη^ θΓΐέΐαίθΓΐ ινθΓάθη. Ό&ύθί ηταβίθ ίθύ ίθδΐδίθΐΐθη, ά&β τηίθΐτ ζηπι θίηθη άθΓ 

Οπψηειίΐθχΐ νοη 5θΗγθΒθγ ίητπίθΓ \νίθάθΓ ητΐΐ άθη (ώθηζθη ητθΐηθδ νθΓδίέΐηάηίδδθδ ίϋΓ δθίηθ 

ηη^ΐ&χιύΐίθίτθη ΟΓοβθηρΗ&ηίεΐδίθη ΡοηίΓοηΙίθΓΐθ. Ζχιητ ωτάθΓθη ηταβίθ ίθΕ άίθ ΕΓίεάιππψ 

ητ^θύθη, \νίθ δθΙτινθΓ ίθΐτ ητΐθΗ Ι&ί, άΐθδθη θίηθΓ δ&θΜίθΙΐθη ΒθεηΈθίίαη^ ζιι αηίθΓζίθΒθη. Αιιί 

Βθίηθη Ρειίΐ \νο11ίθ ίθΐτ ΟθίεάΐΓ Ιειαίθη δθίηθ νοτδΙθΠαη^θη δο ζαδειητιηθηζαίεΐδδθη, άαβ ΐΐιηθη 

ά^άαΓθΚ υη^θη^αψΕθίί ννάάθΓΜίΓθη Βδηηίθ. Οθίαάθ άίθδθδ νοάτ^Βθη θτ\νίθδ δίθΐι λνίθάθάτοΐί 

αΐδ ηειΗθζα αητηδ^ΙκΈ, άει άθΓ ΑιιΙογ ηίθίτί ηιΐΓ άειζα ίθηάίθτί άίθδθΙΒθη Κδαίψ Βίδ ίηδ 

Κ^&ΓΡΙθίηδΙθ ϋθίώΐ &αδζιιίη1ΐΓθη, δοηάθΓη δίθ ρθπηωτθηί ητίίθίηωτάθΓ νθτΒηαρίΙ ιιηά ζιιάθητ 

ννΐάθΓδρΓϋθΜίθΙιΒθίΙθη νθταηάθαίΐίθίτί. 5ο §θΒθη ειτηΜνείΙθηΙθ Είηδίθΐΐαη^θη θίηΚθΓ ητίί 

αηύθίναβί δγητύίοίίδθΐΐθη \νώτη1ΐ£ΐίΙθη ΡΚ&ηΙαδίθη, άίθ ]θάθΓ Βθδθ1ΐΓθίΒαη§ ζα δροΙΙθη 

δθΒθίηθη, άίθ αηΙθΓ άθΓ Ρτέαηίδδθ άθΓ νθΓηαηίΙ - άεάΐθΓ άθητ Κθειίίίέίΐδρπηζίρ αηΙθΓδίθΠΐ - 

ζαδΐαηάθ Βοηαηθη δοΐΐ. 
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